
J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 28.-án, 15.00 

órai kezdettel az önkormányzat házasságkötő termében megtartott, soron következő nyilvános 

üléséről.  

 

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

Liber János és Gyöngyösi Norbert képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak 

közül Ignácz György a Könnyű-Ép Kft. ügyvezetője és dr. Varga Katalin jegyző. 

 

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

 

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

tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

Az írásos napirendi javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a testület a következő napirendeket tárgyalja: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2019. (V. 28.) 

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 tulajdonában lévő külterületi utak használatáról, karbantartásáról 

és ellenőrzési rendjéről szóló szabályzat elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

3./ A könyvtári szolgáltató hely nyitvatartási idejének módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

4./ Önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

5./ Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

6./ 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. 
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Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 103/2019. (V. 28.) 

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. Elmondja, hogy 

legutóbb a testület 2018. április 25.-én tartott ülést. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy április 

26-án a Víziközmű Társulat Közgyűlést tartott, ahol döntöttek a társulat megszüntetéséről.  

Elmondja, hogy április 29-én visszaszállították a mókuskereket az Interaktív Parkba, azonban 

május 1-én a használat következtében ismételten szétesett. Kiemeli, hogy a problémát jelezte 

a kivitelezőnek, akik írásban jelezték, hogy 10 napon belül kivizsgálják a problémát. 

Elmondja, hogy az önkormányzat megvárja a 10 napot, és amennyiben a kivitelező cég nem 

intézkedik, meg fogja csináltatni egy másik vállalkozóval, a javítás költségét pedig peres úton 

fogja érvényesíteni az önkormányzat. Tájékoztatást ad arról, hogy a kaput is javították, de 

most sem működik megfelelően, megjegyzi, hogy új kaput kellene csinálni. 

 

Hozzászólások: 

 

Ignácz György a Könnyű-Ép Kft. ügyvezetője 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a jelenlegi kapu soha nem fog megfelelően működni. 

Kiemeli, hogy fémből kellene készíteni egy kaput, és fával bevonni, mivel az sokkal 

könnyebb lenne és nem vetemedne el.  

 

Péntek László polgármester 

 

Elmondja, hogy a mókuskerék esetében a görgőkkel van probléma, véleménye szerint, ha a 

görgők a kerék közepéig elérnének, akkor nem akadnának ki. 

A polgármester folytatja a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót. Emlékezteti a 

megjelenteket, hogy május 6.-án került megrendezésre a Somogy Megyei Reneszánsz 

Szövetség Közgyűlése a Múzeumban. Elmondja, hogy részt vett a kistelepülések 

polgármestereinek gyűlésén, ahol két érdekes téma volt, az egyik a TOP-os pályázatok 

elszámolása, a másik pedig a háziorvosi praxiskérdés. Megjegyzi, hogy a TOP-os 

pályázatokkal kapcsolatban általános tapasztalat az, hogy nem elegendő a kiutalt támogatás. 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy május 3-án megtartásra került az óvodai gyermeknap, 

mely jól sikerült.  

Elmondja, hogy a Tüskevári temetőben a nyomókút nem működik megfelelően, ezért rendelt 

egy nyomókutat, melynek költsége körülbelül 120.000 Ft lesz. Javasolja, hogy a testület a 

nyomókút megvásárlására biztosítson 120.000 Ft összeget. 
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Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2019. (V. 28.) 

önkormányzati határozata nyomókút megvásárlásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tüskevári temetőbe 

nyomókút megvásárlásához 120.000 Ft összeget biztosít, a tartalék terhére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

 

Megjegyzi, hogy a településen még van egy-két elhagyott nyomókút, melyek nem kerültek 

megszüntetésre. 

 

Péntek László polgármester 

 

Az alpolgármester úr hozzászólásával kapcsolatban megjegyzi, hogy a DRV Zrt. szerint egy-

két nyomókutat meg kell hagyni a településen. 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a József A. utcában a konyha épülete 

mögött nagyon felázott a talaj, ezért kettő kamion követ teríttetett el ott az önkormányzat. 

 

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

 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2019. (V. 28.) 

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./ Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi utak használatáról, karbantartásáról 

és ellenőrzési rendjéről szóló szabályzat elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az utóbbi időben sok 

reklamáció érkezett az önkormányzathoz azzal kapcsolatban, hogy használják az 

önkormányzati utakat, azonban rendbe nem rakják a használatot követően. Kiemeli, hogy a 

probléma a bársonymalomi út esetében „csúcsosodott” ki. Elmondja, hogy a szabályzat 

lényege az, hogy az úthasználó jelezze az önkormányzati út használatát, és helyezzen letétbe 
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400.000 Ft összeget, melyet természetesen visszakap, amennyiben az eredeti állapotban adja 

vissza az utat. 

A polgármester javasolja a külterületi utak használatára vonatkozó szabályzat elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A szabályzat elfogadására vonatkozó javaslatot testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2019. (V. 28.) 

önkormányzati határozata szabályzat elfogadásáról.  

  

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 

lévő külterületi utak használatáról, karbantartásáról és ellenőrzési rendjéről szóló 

szabályzatát, a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

3./ A könyvtári szolgáltató hely nyitvatartási idejének módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a rendelet függeléke 

szabályozza a könyvtár nyitva tartását. Elmondja, hogy kikerül a szombati nyitva tartás, de 

ehelyett pénteken 18 óráig van nyitva a könyvtár. Javasolja a könyvtár nyitvatartási idejének 

módosítását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 107/2019. (V. 28.) 

önkormányzati határozata a könyvtári szolgáltató hely nyitva tartási idejének 

módosításáról.  

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesd Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 24/2014. (VIII. 

25.) önkormányzati rendelet 2. függelékének 4. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

Hatályát veszti a könyvtár nyitvatartási idején belül a szombati nyitva tartás. 

 

2./ A módosítás 2019. május 29. napján lép hatályba. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 
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4./ Önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzati tulajdonban 

lévő 522/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés 2018. december 31. napjával lejárt. 

Elmondja, hogy a bérlő jelezte, hogy a jövőben is művelni kívánja a területet. Javasolja az 

önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan további 5 évre történő bérbeadását Bekes Elemérné 

részére. 

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólás:  

 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Petőfi utcában lévő önkormányzati tulajdonban lévő és 

tudomása szerint bérbe adott ingatlanok meglehetősen rendezetlenek, gazosak. Kéri, hogy a 

bérlőt vagy bérlőket szólítsa fel az önkormányzat a területek megfelelő hasznosítására, 

művelésére. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, a javaslatot testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 108/2019. (V. 28.) 

önkormányzati határozata ingatlan bérbeadásáról. 

 

1./ A képviselő-testület a Segesd belterületén önkormányzati tulajdonban lévő 522/2 

helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlant, 2019. január 1. 

napjától 2023. december 31. napjáig, Bekes Elemérné 7562 Segesd, Vörösmarty utca 

16. szám alatti lakos részére bérbe adja. 

 

2./ A képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott földrészlet éves bérleti díját 

bruttó 5 Ft/m2 összegben határozza meg. 

 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

5./ Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 



6 

 

A polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy lehetőség nyílt pályázat benyújtására, 

amelynek keretében az önkormányzat épületének felújítását, valamint bútorok beszerzését 

lehetne megvalósítani. Elmondja, hogy a maximális keret 30.000.000 Ft, és az 

önkormányzatnak 15 %-os önerőt kell biztosítania, mivel a 2018. évi iparűzési 

adóerőképesség 21.236 Ft/fő. Kiemeli, hogy elkészült a felújításra és eszközbeszerzésre 

vonatkozó költségvetés, melynek bruttó értéke 35.143.758 Ft, az önerő 15 %-os, azaz 

5.271.564 Ft. A polgármester javasolja a pályázat benyújtását, és az önrész tartalék terhére 

történő biztosítását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2018. (V. 28.) 

önkormányzati határozata pályázat benyújtásáról és önrész biztosításáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza Magyarország 

2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont 

a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására kiírt pályázat benyújtását a 2./ pontban meghatározottak szerint. 

 

2./ A képviselő-testület az ad) alcél alapján támogatja a közös önkormányzati hivatal 

székhelyének (7562 Segesd, Szabadság tér 1., 169/1 hrsz.) infrastrukturális 

fejlesztésére, felújítására történő pályázat benyújtását. A testület a szükséges saját 

forrást a 35.143.758 Ft bekerülési költség 15 %-ában, azaz 5.271.564 Ft összegben a 

2019. évi tartalék terhére biztosítja. 

 

3./ A testület felhatalmazza a polgármester a pályázati dokumentáció aláírására. 

 

4./ A testület utasítja a polgármestert, hogy a tartalék felhasználására vonatkozó 

döntést, a költségvetési rendelet következő módosításakor terjessze be. 

 

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

6./ Egyéb ügyek. 

 

a) Kutasi Sporthorgász Egyesület támogatási kérelme: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy támogatási kérelem érkezett a 

Kutasi Sporthorgász Egyesülettől. Kiemeli, hogy az egyesület minden évben számít az 

önkormányzati támogatására, melyet a megrendezésre kerülő verseny díjazására költenek. A 

polgármester a polgármesteri keret terhére 15.000 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: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2019. (V. 28.) 

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 Kutasi Sporthorgász Egyesület 

részére 15.000 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 

 

 

b) Tájékoztatás aláírásgyűjtésről: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Dózsa téren élők aláírást 

gyűjtöttek az utcában, fekvőrendőr biztosítása érdekében. Elmondja, hogy már a 

közmeghallgatásos ülésen is jelezte a testület, hogy kiépíttetik a fekvőrendőrt a Dózsa téren, 

akkor, amikor valamelyik utca felújításra kerül. Kiemeli, hogy a Dózsa téren 

sebességkorlátozó tábla van felállítva, tehát biztosított a megfelelő sebességű közlekedés. 

Elmondja, hogy tájékoztatni fogja az aláírásgyűjtő benyújtóját arról, hogy a fekvőrendőr ki 

lesz építve a Dózsa téren. 

 

 

c) Konyhai dolgozók kirándulásának támogatása: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a konyhai dolgozók jelezték, 

hogy szeretnének elmenni Ópusztaszerre kirándulni. Véleménye szerint nagyon sokat 

dolgoznak a konyhások, megérdemlik a kirándulást. Javasolja, hogy a testület biztosítson 300 

ezer forintot a konyhai és óvodai dolgozók kirándulásához, a tartalék terhére. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2019. (V. 28.) 

önkormányzati határozata kirándulás támogatásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 300.000 Ft összeget biztosít a 

tartalék terhére, a Segesdi Tündérkert Óvoda dolgozóinak, az Ópusztaszerre történő 

kiránduláshoz.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 



8 

 

 

 

d) Tájékoztatás menetrend módosításáról: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjeleneteket, hogy a Dél-dunántúli Közlekedési 

Központ Zrt. menetrend módosítást tervez.  

Elmondja, hogy a módosítás szerint megszüntet kettő buszjáratot, mely Somogyszobról 

Balatonszentgyörgyre megy, helyette Nagyatádról indulna járat. A központ kéri a menetrend 

módosításra vonatkozó vélemény nyilvánítását. Kiemeli, hogy Segesd települést nem érinti a 

módosítás, tehát az önkormányzatnak nincs kifogása ellene. 

 

 

e) Traktor és fűkasza vásárlására vonatkozó ajánlatok megtárgyalása: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy korábban már volt szó traktor 

és fűkasza vásárlásáról. Elmondja, hogy három árajánlatot kért az előbb említettek 

tekintetében. Kiemeli, hogy az első ajánlatot az UMWELT Kft. adta, mely cég bruttó 

12.223.750 Ft összegért tudja beszerezni a Sonalika Solis 50 típusú traktort, valamint a 

függesztett hidraulikus gémkinyúlású zúzót. Elmondja, hogy a második ajánlatot a Roading 

Kft. adta bruttó 12.344.400 Ft összegben, a harmadik ajánlatot pedig a Promacht Bt. bruttó 

12.573.000 Ft összegben. Javasolja, hogy az önkormányzat a legalacsonyabb összegű 

ajánlatot adó UMWELT Kft.-től rendelje meg a konyhai eszközöket. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

testület a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 112/2019. (V. 28.) 

önkormányzati határozata traktor és zúzó megrendeléséről. 

 

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

legalacsonyabb összegű ajánlatot adó UMWELT Kft.-től rendeli meg a Sonalika Solis 

50 típusú traktort, valamint a Maschio Margherita 380 függesztett hidraulikus 

gémkinyúlású zúzót.  

 

2./ A képviselő-testület a munkagépek beszerzésének fedezetét, azaz 12.223.750 Ft 

összeget a 2019. évi költségvetés tartalékának terhére biztosítja. 

 

3./ A képviselő-testület felkéri Péntek László polgármestert a munkagépek 

beszerzésével kapcsolatos feladatok elvégzésére és felhatalmazza a szükséges 

dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

f) Tájékoztatás konyha felújításáról: 
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Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a konyhai eszközök 

beszerelésére július 5-7. közötti időszakban kerül sor. Megjegyzi, hogy előtte még szét kell 

szedni az üstöket, mivel nem férnek be az ajtón. 

 

 

 

 

g) Elballagó, jótanuló iskolás gyermekek megajándékozása: 

 

Péntek László polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy az önkormányzat minden 

évben ajándékkal jutalmazza a kiemelkedő tanulmányi eredményt, illetve valamely területen 

jól teljesített általános iskolás gyermekeket. Elmondja, hogy az idei évben kettő gyermek 

érdemelte ki az önkormányzat ajándékát. Tájékoztatást ad arról, hogy az önkormányzat 

nevében kettő darab tablet vásárlására kerül sor, 103.000 Ft értékben. Javasolja a képviselő-

testület jóváhagyását és egyetértését az ajándék vásárlására vonatkozóan. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 113/2019. (V. 28.) 

önkormányzati határozata ajándékok vásárlásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért a kiemelkedő 

teljesítményt nyújtó, elballagó általános iskolás gyermekek megajándékozásával. Az 

ajándékként megvásárolt tabletek árát, azaz 103.000 Ft összeget a tartalék terhére 

biztosítja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

h) Irodai forgó polcok rendelésének megtárgyalása: 

 

Péntek László tájékoztatja a megjelenteket, hogy a pénzügyi irodába irodai forgó polcokat 

szeretnének rendelni az iratok könnyebb és átláthatóbb kezelése érdekében. Elmondja, hogy a 

három polc ára kb. 300 ezer forint, javasolja az összeg képviselő-testület általi biztosítását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, melyet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 114/2019. (V. 28.) 

önkormányzati határozata irodai forgó polcok rendeléséről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pénzügyi irodába három 

forgó polc megvásárlásához 300.000 Ft összeget biztosít, a tartalék terhére. 
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Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

i) Tájékoztatás érintésvédelmi, szabványossági mérésről: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Atádvill Kft. elvégezte az 

érintésvédelmi és szabványossági mérésket az önkormányzat intézményei tekintetében.  

Elmondja, hogy a jegyzőkönyvek tartalmaznak apróbb hiányosságokat, melyeket határidőn 

belül el kell végeztetnie az önkormányzatnak. Kéri a testület felhatalmazását a szükséges 

munkák megrendeléséhez. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, melyet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 115/2019. (V. 28.) 

önkormányzati határozata polgármester felhatalmazásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

az érintésvédelmi, szabványossági mérés során tapasztalt hiányosságok pótlására, a 

szükséges munkák megrendelésére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

j) A gördülő fejlesztési tervben szereplő igények megrendeléséről tájékoztatás: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a DRV Zrt. megküldte a 2019-

2033 gördülő fejlesztési terv operatív évében szereplő igény megrendelésére vonatkozó 

dokumentumokat. Elmondja, hogy az egyik tétel a telepet ellátó vízvezeték tervezése, 

engedélyezése lenne. Kiemeli, hogy a szennyvízrendszer kiépítése során ilyen vízvezetéket 

már kiépítettek, tehát véleménye szerint ezt nem kell újra megcsináltatni. Elmondja, hogy 

felhívta a DRV Zrt.-t is ezzel kapcsolatban és jelezte, hogy az önkormányzat nem fog 

megrendelni egy olyan munkát, amely már megvan, tehát felesleges pénzkidobás lenne az 

önkormányzat részéről. 

 

k) TOP-os pályázathoz önerő biztosítása: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a TOP-os pályázatra utalt 

összeg nem fedezi a Bor- és Pálinkaháznál fúrt kút tervezési díját, valamint a bankköltséget. 

Javasolja, hogy a testület biztosítson 1 millió forint összeget a TOP-os pályázatra elnyert 

támogatás által nem fedezett kiadásokra. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, melyet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 116/2019. (V. 28.) 

önkormányzati határozata további önerő biztosításáról. 

 

 

 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 millió forint összeget 

biztosít a tartalék terhére, a TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005 azonosítószámú, 

„Kulturális turizmus fejlesztése Segesden” elnevezésű pályázatra elnyert támogatás 

által nem fedezett kiadásokra, azaz a Bor- és Pálinkaháznál fúrt kút tervezési díjára, 

valamint a számlavezetéshez kapcsolódó banköltségekre. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 1 millió forintot a 

költségvetési bankszámláról a TOP-1.2.1-15-SO1-2016-0005 elnevezésű, Magyar 

Államkincstár által vezetett bankszámlára átvezessen. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

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

berekeszti. 

 

 

Kmf. 

  

 

 

 Péntek László  dr. Varga Katalin 

 polgármester  jegyző 


