
J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 25.-én, 16.00 

órai kezdettel az önkormányzat házasságkötő termében megtartott, soron következő nyilvános 

üléséről.  

 

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

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

szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző.  

 

Távol (igazoltan): Talián Bálint Attila képviselő.  

 

A 7./ 8./ és 9./ napirendi pontok tárgyalásán jelen van Horváth József volt falugondnok, 

valamint Hajdu József jelenlegi falugondnok. 

 

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

tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

Az írásos napirendi javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a testület a következő napirendeket tárgyalja: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2019. (IV. 25.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

 2./ Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról.  

Előadó: Péntek László polgármester 

 

 3./ Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről.  

Előadó: Péntek László polgármester 

 

 4./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 

Előadók: RSZSZK Nagyatád, dr. Varga Katalin jegyző 

 

5./ A 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 

meghatározása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

6./ Beszámoló a 2018. évben nyújtott támogatásokról és azok elszámolásáról. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

7./ Beszámoló a 2018. évi tanyagondnoki munkáról.  

Eladó: Horváth József falugondnok 

 

8./ A Tanyagondnoki Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 
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9./ A Tanyagondnoki Szolgálat 2019. évi munkatervének elfogadása. 

Előadó: Hajdu József falugondnok 

 

10./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: 

 

A napirend ezen részéhez kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzott el. 

 

A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Az írásos határozati javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2019. (IV. 25.) 

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 tájékoztatást ad az előző ülés óta végzett tevékenységekről. Kiemeli, hogy az 

előző ülés közmeghallgatásos ülés volt, illetve a testület rendkívüli ülést tartott április 9.-én. 

Elmondja, hogy a megrendelt nemzeti színű zászlók megérkeztek, illetve a zászlótartókat is 

felszerelték a településen. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy április 18.-án kettő ellenőrzés is 

volt az önkormányzatnál, a TOP-os pályázat dokumentumait ellenőrizte a MÁK, illetve a 

Katasztrófavédelem ellenőrizte a veszélyelhárítási terveket. Elmondja, hogy a művelődési ház 

és a múzeum átadás-átvétele a múlt héten rendben megtörtént. Tájékoztatja a megjelenteket, 

hogy április 27.-én a parkban „Fut mint a nyúl” program volt, megjegyzi, hogy nagyon jól 

sikerült. Elmondja, hogy a művelődési házban húsvéti játszóházon vehettek részt a 

gyermekek. Kiemeli, hogy szintén április 18.-án a segesdi általános iskola negyedik osztályos 

tanulói meglátogatták az önkormányzatot, annak minden részlegét.  

Kiemeli, hogy az R-Optimum képviselőjével a tegnapi napon bejárták az Interaktív Parkot, 

mivel a múlt héten visszahozták a mókuskereket. Megjegyzi, hogy a park bejárati kapuját is 

vissza kellett küldeni hibás teljesítés miatt. 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2019. április 29.-én, hétfőn bejárás lesz a TOP-os 

pályázatban szereplő négy helyszínen. Kiemeli, hogy a bejáráson részt vesz a polgármester, a 

projektmenedzser, a kivitelező és a műszaki ellenőr is. 

Elmondja, hogy végre felfestették az önkormányzat előtti úttestre a szaggatott vonalat, tehát 

szabályosan lehet balra kikanyarodni és balra bekanyarodni. 



3 

 

Kérdések és hozzászólások: 

 

Liber János képviselő 

 

Megkérdezi, hogy a futóverseny miért volt „pénzes”? 

 

Péntek László polgármester 

 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy egy ötlet volt a nevezési díj, de véleménye 

szerint ez nem jelentett problémát a résztvevőknek. Kiemeli, hogy több olyan személy is volt, 

aki befizette a nevezési díjat és mégsem jött el a futóversenyre. 

 

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

 

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

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2019. (IV. 25.) 

önkormányzati határozata a két ülés közit tevékenységről. 

 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról.  

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

 

A bizottsága megtárgyalta a 2018. évi költségvetés végrehajtását, és elfogadásra javasolja. 

Megjegyzi, hogy az önkormányzat adósságállománya nulla, a jelenlegi pénzmaradvány pedig 

103 millió forint. Hangsúlyozza, hogy a költségvetés stabil, nincs ok aggodalomra. 

 

 

Péntek Vince a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

 

A bizottság az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót – az 

óvoda beszámolójával együtt – megtárgyalta, és elfogadásra javasolja.  

 

Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja az óvodai költségvetési 

beszámolót, melyet a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 91/2019. (IV. 25.) 

önkormányzati határozata az óvodai beszámolóról. 
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A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda 2018. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

Az intézményi beszámoló elfogadását követően a polgármester az önkormányzat 2018. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót bocsátja szavazásra. 

 

A testület az elfogadására vonatkozó indítványt 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 

meg: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról 

 

 

3./ Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Elmondja, hogy a belső ellenőrzés elsősorban a Segesdi Tündérkert Óvoda vonatkozóan 

tartalmaz megállapításokat, javaslatokat.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester javasolja a beszámoló előterjesztés szerinti elfogadását. Javaslatát 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő 

határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2019. (IV. 25.) 

önkormányzati határozata a belső ellenőrzési tevékenységről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzésről 

szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

4./ Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés: 

 

A jegyző tájékoztatja a testületet a 2018. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatokról.  
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Kiemeli az önkormányzat által nyújtott támogatásokat, ezek kiadási és bevételi oldalát. 

Elmondja, hogy Jünglingné Bellai Aliz családgondozó egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott 

eljönni a testületi ülésre, de az anyag tartalmazza a gyermekjóléti szolgálat beszámolóját is. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs.  

 

Péntek László polgármester 

 

A polgármester javasolja a beszámoló előterjesztés szerinti elfogadását.  

 

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

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2019. (IV. 25.) 

önkormányzati határozata a gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenységről. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a – a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 

bekezdése alapján – a gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenységről szóló 

beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

2./ A képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a beszámolót küldje meg a Somogy 

Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya részére. 

 

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős: Péntek László polgármester, dr. Varga Katalin jegyző 

 

 

5./ A 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester elmondja, hogy a 2019/2020-as nevelési évben három ideális létszámú 

csoport alakul ki, a gyermeklétszámot figyelembe véve. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester javasolja, hogy a testület a 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai 

csoportok számát háromban határozza meg. 

 

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

képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2019. (IV. 25.) 

önkormányzati határozata a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportokról.  

  

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

Óvodában a 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számát háromban 

határozza meg.  
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2./ A képviselő-testület engedélyezi a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 25. § (7) bekezdése alapján a 2018/2019. nevelési évre a nemzeti köznevelésről 

szóló törvényben meghatározott maximum csoportlétszám legfeljebb 20 %-al történő 

túllépését. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

6./ Beszámoló a 2018. évben nyújtott támogatásokról és azok elszámolásáról. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés:  

 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az államháztartáson kívüli forrás átvételére 

és átadására vonatkozó szabályokat egy rendelet határozza meg. Az önkormányzati rendelet 

szerint, az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesítéséről a polgármester a 

költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet. Kiemeli, 

hogy az önkormányzat körülbelül 10 millió forint összegben nyújtott támogatást a tavalyi 

évben. Elmondja, hogy a támogatásokkal minden szervezet határidőn belül elszámolt. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester javasolja a 2018. évben nyújtott támogatásokról szóló beszámoló elfogadását.  

 

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

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2019. (IV. 25.) 

önkormányzati határozata beszámoló elfogadásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évben nyújtott 

támogatásokról és azok elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

7./ Beszámoló a 2018. évi tanyagondnoki munkáról.  

Eladó: Horváth József falugondnok 

 

Kiegészítés: 

 

Horváth József volt falugondnok elmondja az írásos előterjesztésben szereplő, és általa 

végzett tevékenységeket. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2019. március 31.-ig látta el a 

falugondnoki feladatokat, mivel egészségi állapota miatt kérte, hogy helyezzék át egy másik 

munkakörbe. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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A polgármester a 2018. évi tanyagondnoki munkáról szóló beszámolót szavazásra bocsátja. 

 

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

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2019. (IV. 25.) 

önkormányzati határozata tanyagondnoki munkáról szóló beszámoló elfogadásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi tanyagondnoki 

munkáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

8./ A Tanyagondnoki Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a tanyagondnoki 

tevékenységet 2019. április 1. napjától Hajdu József közalkalmazott látja el. Tájékoztatást ad 

arról, hogy a tanyagondnoki szolgálat szervezeti és működési szabályzatának 1. függeléke 

határozza meg a tanyagondnok munkaköri leírását. Javasolja a szervezeti és működési 

szabályzat módosítását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, melyet a testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2019. (IV. 25.) 

önkormányzati határozata Tanyagondnoki Szolgálat Szervezeti és Működési 

Szabályzata 1. függelékének módosításáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Tanyagondnoki Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1. függelékének 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „1. függelék Segesd Község Önkormányzata  

Tanyagondnoki Szolgálatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatához 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Hajdu József, Segesd Község Önkormányzatának tanyagondnoka részére 

 

 

Alkalmazó közigazgatási szerv: Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

(7562 Segesd, Szabadság tér 1.) 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Péntek László polgármester 
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Munkaköri leírás érvényességének kezdete: 2019. április 1. 

 

Az alapvető munkáltatói jogok (kinevezés, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés 

kiszabása, közalkalmazotti jogviszony megszüntetése) felett Segesd Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete rendelkezik, az egyéb munkáltatói jogokat a 

polgármester gyakorolja. 

 

A tanyagondnok a feladatait nagyfokú önállósággal, a település körülményeinek fejlesztése 

érdekében végzi. 

 

A tanyagondnok tevékenységéről évente beszámol a képviselő-testület előtt, a képviselő-

testület munkatervében foglalt időpontban. 

 

A tanyagondnok kötelező munkaideje heti 40 óra, melyet hétköznap reggel 7.30 órától 16.00 

óráig, változó munkahelyen, az önkormányzat tanyagondnoki szolgálatáról szóló rendelet, a 

képviselő-testület által elfogadott szakmai program, a gépjármű-üzemeltetési szabályzat és a 

szükségletek alapján teljesít. 

 

A kötelező munkaidőt meghaladó időben, hétvégén végzett feladatok esetén a tanyagondnok 

beleegyezése szükséges a feladat elvállalásához, s az elszámolás az érvényes jogszabályok 

szerint történik.  

 

A tanyagondnok feladatai többségét a tanyagondnoki szolgálat működési engedélyében 

megjelölt gépjárművel végzi. 

 

A tanyagondnok kötelezettségei: 

• Gondoskodik a tanyagondnoki busz napi üzemkész állapotáról, karbantartásáról, 

évszaknak, időjárási körülményeknek megfelelő felszereléséről (téli időszakban pl. téli 

gumi felszerelése, szükség esetén hólánc használata). 

• Vezeti a menetlevelet, és a tevékenységnaplót, elszámol az üzemanyag vételére és 

egyéb kiadásokra felvett pénzösszeggel. 

• Gondoskodik a tanyagondnoki busz napi takarításáról, tisztántartásáról, 

szervizeléséről, a műszaki vizsgáztatásról, zöldkártya érvényességére odafigyel 

(legalább 1 hónappal előtte jelzi a polgármester felé, mikor esedékessé válik). 

• Utasai biztonságára fokozottan ügyel, betartja a biztonságos közlekedésre vonatkozó 

szabályokat. 

• A rábízott gépjárművet biztonságos, lehetőleg zárt helyen tárolja. 

 

Elsősorban a külterületek és az egyéb belterületi lakott hely vonatkozásában: 

• Közreműködik az étkeztetésben, a házi segítségnyújtás biztosításában, a közösségi és 

szociális információk szolgáltatásában. 

• Segíti az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás (háziorvosi rendelésre szállítás, 

egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás és gyógyászai 

segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása). 
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• Gyermekszállítás, óvodások és általános iskolások szállítása oktatási-nevelési 

intézményekbe. 

• Segíti a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezését. 

• Segíti az egyéni hivatalos ügyek intézését, továbbítja a lakossági igényeket. 

• Közreműködik az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez. 

• Közreműködik az egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában. 

 

• Segíti az önkormányzati feladatok megoldását (pl. a település ellátását, működését 

szolgáló anyag- és árubeszerzés az önkormányzat és intézményei számára, 

önkormányzati, intézményi információk közvetítése a lakosság részére (írásos 

anyagok, szórólapok terjesztése – a helyi hirdetőtáblákon való elhelyezés, illetve a 

szórólapok házhoz juttatása). 

• A tanyagondnok együttműködik más segítő szolgálatokkal (pl. családsegítő- és 

gyermekjóléti szolgálat), és a település civil szervezeteivel. 

• A tanyagondnok a felsorolt feladatokon kívül ellátja mindazokat a feladatokat, 

amelyekkel a polgármester esetenként megbízza. 

• A tanyagondnok által okozott kárból (tanyagondnoki busz, vagy azzal történő más 

gépjármű rongálása), balesetből, valamint a KRESZ be nem tartásából eredő károk a 

tanyagondnokot terhelik. 

• A tanyagondnok munkáját teljes odafigyeléssel, legjobb tudása szerint köteles 

elvégezni. Ha valamely feladattal, utasítással nem ért egyet, kérheti annak írásba 

foglalását, valamint ha véleményezése szerint bármilyen feladat, utasítás elvégzésével 

jogszabálysértést követne el, úgy azt megtagadhatja. 

• Munkája során szerzett információkat köteles hivatali titokként kezelni, melyet 

harmadik fél számára átadni tilos. 

 

A tanyagondok jogai: 

 

A tanyagondnoki szolgálat működési engedélyében megjelölt gépjármű használata feladatai 

ellátásához. 

Különböző szerveknél, intézményeknél a település lakói, illetve a település egésze érdekében 

eljárhat. 

A településre vonatkozó iratokban betekinthet, használhatja az önkormányzat irodai 

infrastruktúráját. 

Az üzemanyag- és egyéb költségek fedezetére előleget vehet fel, mellyel havonta köteles 

elszámolni. 

Munkaköre ellátásához munka- és védőruha ellátásra jogosult, melynek mértékét minden 

évben a fenntartó költségvetésében határozza meg. 
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A tanyagondnok helyettesítése: 

 

A tanyagondnok akadályoztatása esetén helyettesítését a polgármester által kijelölt, megfelelő 

szakképesítéssel rendelkező személy, munkavégzésre irányuló szerződés keretében látja el. A 

tanyagondnok helyettesítését Kaszó Községi Önkormányzat falugondnoka látja el. 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat a tanyagondnokkal ismertettem, annak egy példányát a 

tanyagondnoknak átadtam. 

 

 

Segesd, 2019. április 1. 

        …………………………….. 

        Péntek László polgármester 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, tartalmát elfogadom, annak egy példányát 

átvettem. Tudomásul veszem, hogy az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet értelmében a személyes 

gondoskodást nyújtó intézményben foglalkoztatott személy, valamint közeli hozzátartozója az 

ellátásban részesülő személlyel tartási, életjáradéki és öröklési szerződést az ellátás időtartama 

alatt, illetve annak megszűnésétől számított egy évig nem köthet. 

 

 

Segesd, 2019. április 1. 

 

 

        ………………………………. 

                                                                                           Hajdu József tanyagondnok” 

 

2./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt 

szervezeti és működési szabályzatot tájékoztatásul küldje meg a Somogy Megyei 

Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

9./ A Tanyagondnoki Szolgálat 2019. évi munkatervének elfogadása. 

Előadó: Hajdu József tanyagondnok 

 

Kiegészítés: 

 

Hajdu József tanyagondnok részletesen elmondja a munkatervben foglaltakat.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Péntek László polgármester a tanyagondnoki szolgálat 2019. évi munkatervét szavazásra 

bocsátja. 

 

A 2019. évi munkaterv elfogadására vonatkozó javaslatot testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2019. (IV. 25.) 

önkormányzati határozata a tanyagondnoki munkatervről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi tanyagondnoki 

munkatervet az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

 

10./ Egyéb ügyek. 

 

a) Pályázat benyújtása orvosi eszközök beszerzésére:  

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében „orvosi rendelő, orvosi 

eszközök” alprogramok tárgyában. Kiemeli, hogy a pályázat keretében lehetőség van az 

orvosi rendelő felújítására, a rendelőkben lévő bútorok kicserélésére, valamint orvosi 

eszközök beszerzésére. Elmondja, hogy az elnyerhető támogatás összege 33 millió forint. 

Elmondja, hogy az önkormányzat fogorvosi és védőnői eszközökre nyújt be pályázatot. A 

polgármester javasolja a pályázat benyújtását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2019. (IV. 25.) 

önkormányzati határozata pályázat benyújtásáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Segesd 

Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében „Orvosi 

eszköz” elnevezésű, MFP-AEE/2019. azonosítószámú alprogramra. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, 

valamint a szükséges dokumentumok és nyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

b) Tájékoztató a Bor- és pálinkaházat érintő pótmunkákról: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Bor- és Pálinkaház felújítása 

kapcsán, a kivitelezőnek pótmunkái és így kb. nettó 2,5 millió forint összegű plusz költsége 

merült fel. Véleménye szerint az önkormányzat mindaddig ne egyenlítse ki a pótmunkákra 

vonatkozó költségeket, amíg a pályázat záró ellenőrzése meg nem történik.  

 

Kérdés nincs. 
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Hozzászólások: 

 

Takácsné Illés Henriett képviselő 

 

Egyet ért azzal, hogy a záró ellenőrzésig ne fizessen ki plusz költséget az önkormányzat. 

 

Liber János képviselő 

 

Megjegyzi, hogy a műszaki ellenőrnek kellett volna jobban odafigyelnie arra, hogy a tervek 

szerint készüljenek a felújítások. 

 

c) Tájékoztató a gördülő fejlesztési tervben szereplő tevékenység megrendeléséről: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a DRV Zrt. megkereste az 

önkormányzatot, hogy a gördülő fejlesztési tervben szereplő kút fúrását rendelje meg az 

önkormányzat. Elmondja, hogy ennek költsége kb. 13 millió forint lenne. Emlékezteti a 

megjelenteket, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtott be a gördülő fejlesztési tervben 

szereplő tételek egy részének megvalósítására, ezért meg kell nézni, hogy a kút fúrása 

szerepel-e a pályázatban. 

 

d) Tájékoztató fenyőfák ültetéséről: 

 

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

született a Mária-telepi temetővel szemben lévő út mentén fenyőfák ültetéséről. Elmondja, 

hogy megrendelt 30 db konténeres fát, melyek kiültetését május elején megkezdik. Kiemeli, 

hogy az ültetésről tájékoztatták a Segesdi Fűrészüzem Kft.-t. 

   

e) Tájékoztató rendezvényekről: 

 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy május 1-jén a vásártéren kerül sor a 

Majális megrendezésére, és ugyancsak május 1-jén lesz a műfüves pálya ünnepélyes átadása. 

Kiemeli, hogy május 6-án a múzeumban kerül sor a Reneszánsz Szövetség ülésére. 

 

f) Tájékoztató kaszálásról: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy nagyon kevés a közmunkás, és a 

közmunkásokból is csak pár ember tud kaszálni. Kiemeli, hogy elsődlegesen az 

önkormányzati tulajdonban lévő területeket kell lekaszálni, és esetleg csak ezt követően lehet 

magánszemélyeknél kaszálást vállalnia az önkormányzatnak. Hangsúlyozza, hogy első a 

közterület és a temetők kaszálása! Elmondja, hogy csak olyan személyeknél fog az 

önkormányzat kaszálni, akiknek nincs hozzátartozójuk. 

 

g) Egyéb témák: 

 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy levelet írt az illetékes 

államtitkárnak a Magyar Falu pályázat orvosi szolgálati lakás építése alprogrammal 

kapcsolatban. Véleménye szerint teljesen nonszensz, hogy csak olyan települések 

pályázhatnak, ahol legalább hat hónapja betöltetlen a praxis. Kiemeli, hogy ezzel 

kapcsolatban írta meg levelét, melyben kérte, hogy kivételesen más település is pályázhasson. 
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Miután más hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 

berekeszti. 

 

Kmf. 

 

 

 

  

 Péntek László  dr. Varga Katalin 

 polgármester  jegyző 


