
J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 22.-én, az 

önkormányzat házasságkötő termében 14 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános 

üléséről.  

 

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

Attila, Gyöngyösi Norbert, Péntek Vince és Liber János képviselők, valamint a jelenléti ív 

szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

Az ülésen jelen van 1 fő segesdi lakós. 

 

Távol (igazoltan): Takácsné Illés Henriett képviselő. 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen 

van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

A polgármester módosító indítványt terjeszt a napirendi sorhoz. Javasolja, hogy a képviselő-

testület a 3./ napirendi pontban tárgyalja a szociális ellátásokról szóló önkormányzati 

rendeletet, tehát az egyéb ügyek a 4./ napirendi pont lesz. 

 

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

elfogadja: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 147/2019. (VIII. 22.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A 2020-2034. évi gördülő fejlesztési tervek elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

2./ A Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása. 

Eladó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

3./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

4./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ A 2020-2034. évi gördülő fejlesztési tervek elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testület, hogy a 2011. évi CCIX. törvény 

rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 

víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet szükséges 

készíteni. Elmondja, hogy ennek részét képezi a felújítási-pótlási, valamint a beruházási terv.  
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A polgármester elmondja, hogy a DRV Zrt. az önkormányzat rendelkezésére bocsátotta a 

gördülő fejlesztési terveket a 2020-2034. évi időszakra. A polgármester javasolja a gördülő 

fejlesztési tervek elfogadását.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester először a segesdi vízműre vonatkozó javaslatot bocsátja szavazásra. Javaslatát 

a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők 

szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 148/2019. (VIII. 22.) 

önkormányzati határozata gördülő fejlesztési tervről és felhatalmazásról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-27368-1-001-

01-04 MEKH kóddal rendelkező, DRV_V_337 kódszámú, a Segesdi vízmű ellátásért 

felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt.) által a 2020-2034. 

időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és felújítási-pótlási tervrészét 

elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2020. évre vonatkozó 

munkálatokat a DRV Zrt.-től megrendeli.  

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

aláírására. 

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

A polgármester a bertalanpusztai vízműre vonatkozó javaslatot bocsátja szavazásra. Javaslatát 

a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők 

szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 149/2019. (VIII. 22.) 

önkormányzati határozata gördülő fejlesztési tervről és felhatalmazásról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-27368-3-001-

01-00 MEKH kóddal rendelkező, DRV_V_304 számú, DRV_V_304_Bertalanpuszta 

vízmű ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt.) által a 

2020-2034. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és felújítás-

pótlási tervrészét elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2020. 

évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt.-től megrendeli. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Péntek László polgármester 
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A polgármester a lászlómajori vízműre vonatkozó javaslatot bocsátja szavazásra. Javaslatát a 

testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők 

szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 150/2019. (VIII. 22.) 

önkormányzati határozata gördülő fejlesztési tervről és felhatalmazásról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-27368-2-001-

00-10 MEKH kóddal rendelkező, DRV_V_322 számú, DRV_V_322 Lászlómajori 

vízmű ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt.) által a 

2020-2034. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és felújítás-

pótlási tervrészét elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2020. 

évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt.-től megrendeli. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

A polgármester a szennyvízelvező rendszerre vonatkozó javaslatot bocsátja szavazásra. 

Javaslatát a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 151/2019. (VIII. 22.) 

önkormányzati határozata gördülő fejlesztési tervről és felhatalmazásról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 21-27368-1-001-

00-01 MEKH kóddal rendelkező, DRV_S_312 számú, Segesd szennyvízelvezető 

rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt.) által a 

2020-2034. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és felújítás-

pótlási tervrészét elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2020. 

évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt.-től megrendeli. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

2./ A Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés: 
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Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy a helyi választási bizottság 

három, illetve az egy szavazókörrel rendelkező településeken öt tagját és legalább két póttagot 

a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 

negyvenkettedik napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz 

indítványt. A jegyző indítványozza az írásos határozati javaslat elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a jegyző indítványát szavazásra bocsátja, melyet a testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint 

határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 152/2019. (VIII. 22.) 

önkormányzati határozata a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak 

megválasztásáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában biztosított jogkörében eljárva Segesd községben 

a Helyi Választási Bizottság tagjának az alábbi személyeket választja meg: 

 

1. Varga József Segesd, Teleki utca 17. 

2. Kis Imre Segesd, Széchenyi utca 19. 

3. Szakál Csaba Segesd, Rózsadomb utca 15. 

 

2./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában biztosított jogkörében eljárva Segesd községben 

a Helyi Választási Bizottság póttagjának az alábbi személyeket választja meg: 

 

1. Vidák Gitta Segesd, Kossuth L. utca 78. 

2. Pánovics Imre Segesd, Kossuth L. utca 83. 

 

Határidő: 2019. szeptember 1. 

Felelős: dr. Varga Katalin jegyző 

 

 

3./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

A polgármester felkéri Liber Jánost az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, 

hogy tolmácsolja a bizottság véleményét. 
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Liber Jánost az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

 

Bizottsága a módosító rendelet-tervezetet megtárgyalta, és azt az előterjesztés szerint 

elfogadásra javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, 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 

8/2019. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló  

2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

4./ Egyéb ügyek. 

 

a) Természetbeni juttatás a képviselők és a bizottsági tagok részére: 

 

Péntek László polgármester javasolja, hogy a képviselők és a bizottsági tagok, az öt éves 

ciklusban nyújtott tevékenységükért részesüljenek a tevékenységükkel összefüggő 

természetbeni juttatásban. Kiemeli, hogy minden képviselő és bizottsági tag részére az 

önkormányzat az iratok elhelyezésére szolgáló aktatáskát biztosít. Javasolja, hogy ennek 

fedezetét körülbelül 300.000 Ft összeget a testület a tartalék terhére biztosítsa. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. Javaslatát a testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 153/2019. (VIII. 22.) 

önkormányzati határozata természetbeni juttatás fedezetének biztosításáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselők és a bizottsági 

tagok részére, az öt éves ciklusban nyújtott tevékenységükért a tevékenységükkel 

összefüggő természetbeni juttatást nyújt, melynek fedezetet, 300.000 Ft összeget a 

tartalék terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

b) Dolgozók év végi jutalmazása: 

 

Péntek László polgármester elmondja, hogy a tavalyi évben nettó 100.000 Ft összegű 

jutalomban részesültek az önkormányzati dolgozók év végén.  
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Hangsúlyozza, hogy nem tudni előre, hogy mi lesz a választások kimenetele, ezért véleménye 

szerint az év végi jutalmazást előbbre kellene hozni 2019-ben. Tájékoztatja a megjelenteket, 

hogy egy dolgozó jutalma bruttó 150.376 Ft-ba kerülne. Elmondja, hogy összesen 35 fő 

jutalmazásáról szükséges dönteni, 10 fő hivatali dolgozó, 10 fő óvodai dolgozó, 5 fő konyhai 

dolgozó és 10 fő önkormányzati dolgozó. Javasolja, hogy az önkormányzati dolgozók, 

személyenként nettó 100.000 Ft összegű jutalomban részesüljenek. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 154/2019. (VIII. 22.) 

önkormányzati határozata jutalom fedezetének biztosításáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért a közalkalmazotti 

munkakörben dolgozók év végi jutalmazásával, ahhoz a fedezetet 3.684.213 Ft 

összegben a tartalék terhére biztosítja. 

 

2./ A képviselő-testület a tervezett köztisztviselői jutalmazáshoz 1.578.949 Ft összegű 

pótelőirányzatot biztosít a taralék terhére. Felszólítja a jegyzőt, hogy az előirányzat 

változását a közös hivatal költségvetésének következő módosítása során vegye 

figyelembe. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

c) Idősek napjára utalvány fedezetének biztosítása: 

 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy az önkormányzat minden 

évben megemlékezik az idősekről, amikor is valamilyen ajándékkal és műsorral 

kedveskednek a település 75 év feletti lakósainak. Javasolja, hogy 2019-ben a 75 év feletti 

lakósok a vendéglátás mellett részesüljenek 5.000 Ft összegű vásárlási utalványban. Kiemeli, 

hogy az utalvány biztosítása érdekében a szociális rendelet módosítása szükséges.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 155/2019. (VIII. 22.) 

önkormányzati határozata idősek támogatásáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2019. 

október 4. napján tartja a települési idősek napját. A képviselő-testület a település 75 év 

feletti lakósai részére, személyenként 5.000 Ft összegű vásárlási utalványt biztosít. 
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2./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szociális ellátásokról szóló 

önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint egészítse ki, és a rendelet-módosítást 

terjessze be a következő képviselő-testületi ülésre: 

„….Települési támogatás idősek világnapjára  

…... § 

  

(1)   Az önkormányzat képviselő-testülete az idősek világnapja alkalmából – a megélhetéssel 

kapcsolatos költségek csökkentéséhez – támogatást nyújt annak a Segesden lakó-, vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező személynek, aki a 75. életévét betöltötte vagy legkésőbb a 

tárgyévben betölti. 

 

(2)   A támogatást az önkormányzat évi egy alkalommal, tárgyév október hónapjában, 

vásárlási utalvány formájában nyújtja, személyenként 5.000 Ft összegben.  

 

(3) A támogatást a jogosultnak igényelnie nem kell, a jogosultságot a polgármester a személyi 

adat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján, hivatalból állapítja meg. 

 

(4) A vásárlási utalvány jogosult részére történő eljuttatása személyesen, vagy az idősek 

világnapja alkalmából szervezett ünnepség keretében történik, legkésőbb tárgyév október 15. 

napjáig.” 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

d) Pályázat benyújtása óvodai játékok beszerzésére:  

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében „Óvoda udvar” alprogram 

tárgyában. Kiemeli, hogy a pályázat keretében lehetőség van az óvodákba, kültéri játékok 

beszerzésére. Javasolj 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 156/2019. (VIII. 22.) 

önkormányzati határozata pályázat benyújtásáról. 

 

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

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

udvar” elnevezésű, MFP-OUF/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 
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e) Pályázat benyújtása temető fejlesztésére:  

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében „Temető fejlesztése” 

alprogram tárgyában. Kiemeli, hogy a Tüskevári temetőben a kaputól a ravatalozóig terjedő 

utat kívánják kiépíteni, amennyiben nyer a pályázat. 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 157/2019. (VIII. 22.) 

önkormányzati határozata pályázat benyújtásáról. 

 

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

Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében 

„Temető fejlesztése” elnevezésű, MFP-FFT/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 

 

 

f) Pályázat benyújtása polgármesteri hivatal felújítására:  

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében „Polgármesteri Hivatal 

felújítása” alprogram tárgyában. Kiemeli, hogy a hivatal tetőterének beépítésére vonatkozó 

terveket nyújtja be az önkormányzat, az elnyerhető támogatás közel 50 millió forint. 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 158/2019. (VIII. 22.) 

önkormányzati határozata pályázat benyújtásáról. 

 

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

Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében 

„Polgármesteri Hivatal felújítása” elnevezésű, MFP-HPH/2019. azonosítószámú 

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

valamint a szükséges dokumentumok és nyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

g) Pályázat benyújtása gépbeszerzésre:  

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében „Eszközfejlesztés belterületi 

közterület karbantartására” alprogram tárgyában. Kiemeli, hogy a pályázat keretében 

lehetősége lesz az önkormányzatnak gépbeszerzésre, többek között láncfűrészre, fűkaszára és 

pótkocsira nyújtják be a pályázatot. 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 159/2019. (VIII. 22.) 

önkormányzati határozata pályázat benyújtásáról. 

 

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

Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében 

„Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” elnevezésű, MFP-KKE/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 

 

 

h) Pályázat benyújtása útfelújításra:  

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonú 

utak felújítása” alprogram tárgyában. Kiemeli, hogy a nyertes pályázat keretében lehetőség 

lesz az önkormányzatnak a Kölcsey utcai felújítására. Javasolja a pályázat benyújtását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következők szerint határoz: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 160/2019. (VIII. 22.) 

önkormányzati határozata pályázat benyújtásáról. 

 

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

Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében 

„Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” elnevezésű, MFP-ÖTU/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 

 

 

 

 

 

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

berekeszti. 

 

Kmf 

 

 

 Péntek László dr. Varga Katalin 

                polgármester jegyző 


