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Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 4.-én, 10.00 

órai kezdettel az önkormányzat házasságkötő termében megtartott, telefon útján összehívott 

soron kívüli nyilvános üléséről.  

 

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Péntek Vince, Liber János és Talián Bálint Attila 

képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül és dr. Varga Katalin jegyző. 

 

Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Takácsné Illés Henriett és Gyöngyösi 

Norbert képviselők. 

 

Péntek László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 4 

tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

A napirendi javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

testület a következő napirendeket tárgyalja: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 120/2019. (VI. 4.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A világháborús emlékmű felújítására érkezett árajánlatok elbírálása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

2./ A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2018. évi beszámolójának elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

 

1./ A világháborús emlékmű felújítására érkezett árajánlatok elbírálása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat 2 millió 

forintot nyert a világháborús emlékmű felújítására. Elmondja, hogy három árajánlatot kért a 

felújításra vonatkozóan. Kiemeli, hogy az első ajánlatot a TR Projekt 2018 Kft. adta, mely cég 

bruttó 2.000.000 Ft összegért vállalja az emlékmű felújítását. Elmondja, hogy a második 

ajánlatot az Amrein Kft. adta bruttó 2.159.000 Ft összegben, a harmadik ajánlatot pedig Szőke 

Sándor egyéni vállalkozó bruttó 2.170.000 Ft összegben. Javasolja, hogy az önkormányzat a 

legalacsonyabb összegű ajánlatot adó TR Projekt 2018 Kft.-től rendelje meg a világháborús 

emlékmű felújítását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következők szerint határoz: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 121/2019. (VI. 4.) 

önkormányzati határozata világháborús emlékmű felújításáról. 

 

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

legalacsonyabb összegű ajánlatot adó TR Projekt 2018 Kft.-től rendeli meg a 

világháborús emlékmű teljes körű restaurálását, mely cég bruttó 2.000.000 Ft 

összegért vállalja a felújítást. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza Péntek László polgármestert a vállalkozási 

szerződés és a szükséges dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

2./ A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2018. évi beszámolójának elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Takáts Gyula Megyei és 

Városi Könyvtár megküldte beszámolóját a 2018. évben végzett könyvtári szolgáltatásokról. 

Kiemeli, hogy 2018-ban a könyvtár regisztrált használóinak száma 65 fő, ebből 14 éven aluli 

30 fő. Javasolja a 2018. évi beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 122/2019. (VI. 4.) 

önkormányzati határozata könyvtári beszámoló elfogadásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Takáts Gyula Megyei és 

Városi Könyvtár beszámolóját – a településen 2018. évben végzett könyvtári 

szolgáltatásokról – elfogadja. 

 

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 


