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Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 2.-án, az 

önkormányzat házasságkötő termében 15 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános 

üléséről.  

 

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Takácsné Illés Henriett, Talián Bálint Attila, 

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

közül dr. Varga Katalin jegyző. 

 

Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Péntek Vince képviselő 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 5 tagja jelen 

van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

Az írásos napirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadja: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 161/2019. (XI. 2.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A helyi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és 

költségtérítéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása.  

Előadó: Péntek László polgármester  

 

2./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

 

1./ A helyi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és 

költségtérítéséről 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. 

 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester javasolja a helyi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, természetbeni 

juttatásáról és költségtérítéséről szóló önkormányzati rendelet szóló rendelet módosításának 

elfogadását. 
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A testület az elfogadására vonatkozó indítványt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 

meg: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2019. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 

a helyi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról  

és költségtérítéséről szóló 5/2017. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

2./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a képviselő-testület 2019. 

augusztus 22-i ülésén hozott döntésének megfelelően, a szociális ellátásokról szóló 

önkormányzati rendeletet ki kell egészíteni a települési támogatás idősek világnapjára 

címmel. Elmondja, hogy ennek megfelelően került módosításra az önkormányzati rendelet. 

 

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

hogy tolmácsolja a bizottság véleményét. 

 

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 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét 

képező következő rendeletet alkotja meg: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2019. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló  

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

 

 

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

berekeszti. 

 

Kmf 

 Péntek László dr. Varga Katalin 

                polgármester jegyző 


