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Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 27.-én, az 

önkormányzat házasságkötő termében 13 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott 

soron kívüli nyilvános üléséről.  

 

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

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

szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

 

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

elfogadja: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 188/2019. (IX. 27.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Tűzifa vásárlásának megtárgyalása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

2./ Számítógépek költségének biztosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

 

1./ Tűzifa vásárlásának megtárgyalása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzatnak 

lehetősége nyílt kedvező áron lágy lombos tűzifa vásárlására. Megjegyzi, hogy a szociális 

kiadásokra fordítható állami támogatás összege 2019-ben jóval magasabb, mint az előző 

években, és ezt a bevételt mindenképpen szociális jellegű kiadásra kell fordítania az 

önkormányzatnak. Javasolja, hogy a településen lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 

nyugellátásban részesülő, személyek, ahol az adott háztartásnak nincs gázszolgáltatóval 

szerződése, részesüljenek 1 m3 lágy lombos tűzifában, a szociális támogatás terhére. Kiemeli, 

hogy a tűzifa, valamint a szállítási költség bruttó 2.000.000 Ft-ba kerül az önkormányzatnak. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 189/2019. (IX. 27.) 

önkormányzati határozata puha lombos tűzifa vásárlásáról. 
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Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a településen 

lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, nyugellátásban részesülő, személyek, ahol 

az adott háztartásnak nincs gázszolgáltatóval szerződése, részesüljenek 1 m3 lágy 

lombos tűzifában. A képviselő-testület a tűzifa, valamint a szállítás költségét, azaz 

bruttó 2.000.000 Ft összeget a szociális támogatás terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

2./ Számítógépek költségének biztosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közös hivatal két 

dolgozójának új számítógépre és monitorra van szüksége, mivel a jelenleg használt gépek 

elavultak. Javasolja a kettő számítógép, valamint az egy monitor bruttó 540.823 Ft összegű 

költségének biztosítását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 190/2019. (IX. 27.) 

önkormányzati határozata számítógépek költségének biztosításáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös hivatal két dolgozója 

részére a kettő darab számítógép és egy darab monitor költségét, azaz bruttó 540.823 Ft 

összeget a tartalék terhére biztosítja.  

 

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 


