
J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 26.-án, az 

önkormányzat házasságkötő termében 15 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron 

következő nyilvános üléséről.  

 

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Takácsné Illés Henriett alpolgármester, Talián 

Bálint Attila, Takács Arabella, Sára Erika, Pékó Gábor és Gyöngyösi Norbert képviselők, 

valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül Büki Gábor a Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 

elnöke, Horváth Lászlóné a Segesdi Tündérkert Óvoda vezetője, Horváth Attila a Segesdi 

Sportegyesület Elnöke, Széll Árpádné a nemzetiségi önkormányzat elnöke és dr. Varga Katalin 

jegyző. 

Az ülésen jelen van 2 fő segesdi lakós. 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Külön köszönti a jelenléti ív szerinti meghívottakat. 

Megállapítja, hogy a 7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt 

megnyitja. 

 

Az írásos napirendi javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadja: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 220/2019. (XI. 26.) 

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 2019. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

3./ Beszámoló az önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. negyedévi 

végrehajtásáról. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

4./ A temetői díjak felülvizsgálata. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

5./ A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

6./ Beszámoló a társulások működéséről. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

7./ Közterület elnevezésére vonatkozó kérelem megtárgyalása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

8./ Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása. 

Előadó: Péntek László polgármester 
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9./ Kovács Ferenc egyéni vállalkozóval a hó-eltakarításra vonatkozó szerződés 

felülvizsgálata. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

10./ Élelmezési nyersanyagnorma emelése. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

11./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

12./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közti 

tevékenységről. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: 

 

A napirend ezen részéhez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

A javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 221/2019. (XI. 26.) 

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 beszámol az előző testületi ülés óta eltelt eseményekről. Tájékoztatja a 

megjelenteket, hogy az előző ülés az alakuló ülés volt 2019. október 29-én. Elmondja, hogy 

elkezdődött a művelődési ház és szolgáltató központ fűtéskorszerűsítése, előre láthatólag 

december közepére elkészül vele a vállalkozó. Tájékoztatást ad arról, hogy az önkormányzat 

támogatást nyert a művelődési ház nagyterme padozatának felújítására, a nyertes kivitelező 

kiválasztását követően megindulhat a felújítási tevékenység is. Elmondja, hogy a Mária-telepi 

temető és az óvoda közötti út mellé 30 db fenyőfát ültettek ki az önkormányzat munkatársai. 

Elmondja, hogy 2019. november 14-én Nagyatádon közbiztonsági fórumon vett részt, ahol 

tájékoztatást kapott arról, hogy egy sebességmérő kapu felállítása közel 70 millió forintba kerül. 

Elmondja, hogy november 15.-én részt vett a szociális otthon szervezésében megvalósult 

Generációk Találkozóján, ugyanaznap este pedig a Szociális Munka napját ünnepelték 

Nagyatádon. 
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Emlékezteti a megjelenteket, hogy november 21-én megtartásra került az első közös testületi 

ülés Ötvöskónyiban. 

Elmondja, hogy november 23-án Nagyatádon került sor a humán szakemberek ösztönző 

díjazására, az EFOP-os pályázat keretében.  

Tájékoztatást ad arról, hogy november 27-én délelőtt részt vett a kistérségi tanács alakuló 

ülésén, ahol megválasztásra került a tanács elnöke, valamint a bizottsági tagok is. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 222/2019. (XI. 26.) 

önkormányzati határozata a két ülés közti tevékenységről. 

 

A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy interpelláció érkezett Sára Erika 

képviselőtől. Elmondja, hogy a szervezeti és működési szabályzat értelmében az első napirendi 

pont tárgyalása során lehet interpellációt előterjeszteni önkormányzati ügyben. Elmondja, hogy 

az interpelláció 2019. november 19. napján érkezett meg az önkormányzathoz. A polgármester 

tájékoztatást ad arról, hogy az interpellációra elsősorban a képviselő-testület ülésén kell választ 

adni. Ebben az esetben az interpelláló képviselőt legfeljebb 3 perces szóbeli kiegészítés és 

további 2 perces viszontválasz joga illeti meg. Ha az interpellált az ülésen nem ad választ, ezt 

írásban 15 napon belül kell megtennie. Az írásban adott válasz elfogadásáról a következő ülésen 

kell az interpellálónak, illetve a képviselő-testületnek nyilatkoznia. 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az interpelláció tárgya, felvilágosítás kérése a Segesdi 

Víziközmű Társulat elszámolásáról, melyben nem támogatott kiadásként önkormányzati 

beruházások szerepelnek. A polgármester felolvassa az interpellációban szereplő három 

kérdést. Megjegyzi, hogy az interpelláció a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A polgármester 

elsőként a harmadik kérdésre válaszolva elmondja, hogy jelenleg nincs pontos kimutatás a 

kintlévőségről, most készül. Elmondja, hogy amint elkészül a pontos kimutatás azonnal adatot 

fog szolgáltatni. Tájékoztatást ad arról, hogy a társulat 2019. április 26-án szűnt meg és a 

taggyűlés elfogadta a bevételekről és a kiadásokról szóló kimutatást. A polgármester részletezi 

a kimutatást, ezen belüli is a kiadásokat és a bevételeket számszerűsítve. Kiemeli, hogy a 

kiadások között szerepel önkormányzati utak felújítása, helyreállítása, valamint a 

nyomóvezeték cseréje is. Elmondja, hogy a társulás megszűnéséig a befolyt hozzájárulás 

112.897.000 Ft volt.  

 

Sára Erika képviselő 

 

A kintlévőséggel kapcsolatban elmondja, hogy volt pontos kimutatás. Megjegyzi, hogy a 

polgármester nem arra adott választ, amit kérdezett az interpellációban. Kiemeli, hogy az 

önkormányzati felújításnak nem volt köze a társulat pénzéhez, erről a testületnek kellett volna 

döntenie.  
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Véleménye szerint elfogadhatatlan, hogy önkormányzati beruházást utólag elfogadtattak a 

társulattal. Megjegyzi, hogy erre vonatkozóan jogszabályi hivatkozást is tartalmaz az 

interpelláció. Elmondja, hogy amikor az érdekeltségi hozzájárulást megállapították, akkor 771 

milliós európai uniós pénzt lehetett figyelembe venni. Kiemeli, hogy először úgy volt, hogy az 

önkormányzatnak hitelt kell felvennie, de mivel plusz támogatást kapott az önkormányzat, 

mégsem kellett felvenni hitelt. Hangsúlyozza, hogy az önkormányzati beruházást nem lehet 

érdekeltségi hozzájárulásra elszámolni. /felolvassa a vízgazdálkodásról szóló törvény 38. §-át/ 

 

Péntek László polgármester 

 

Kiemeli, hogy a helyreállítási költség szorosan kapcsolódik a szennyvízberuházásához. 

Elmondja, hogy a társulat a megszűnésekor átadja az önkormányzatnak a követeléseket és a 

kötelezettségeket. Hangsúlyozza, hogy a társulat ülései mindig szabályszerűen meg lettek 

hirdetve, de az utcák képviselőin kívül senki sem jelent meg.  

Javasolja az interpellációra adott polgármesteri válasz elfogadását. 

 

A javaslatot 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadva a 

képviselő-testület a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 223/2019. (XI. 26.) 

önkormányzati határozata interpellációra adott válasz elfogadásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sára Erika képviselő által 

benyújtott interpellációra adott polgármesteri választ elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

2./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Péntek László polgármester felkéri a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy tolmácsolja 

a bizottság véleményét. 

 

Gyöngyösi Norbert a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

 

A bizottság elnöke elmondja, hogy bizottsága a rendelet-tervezetet megtárgyalta és az 

előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

Gyöngyösi Norbert bizottsági elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a bizottság 

indítványozza minden képviselőnek és bizottsági tagnak táblagép vásárlását, a testületi anyagok 

könnyebb kezelhetősége érdekében. 

 

Péntek László polgármester a bizottság javaslatát szavazásra bocsátja, melyet a testület 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 224/2019. (XI. 26.) 

önkormányzati határozata táblagépek beszerzéséről. 
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Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy mérje fel a táblagépekre vonatkozó igényt, és kérjen árajánlatokat a beszerzésre 

vonatkozóan. 

 

Határidő: következő testületi ülés 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

A polgármester felkéri az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy tolmácsolja 

a bizottság véleményét. 

 

Talián Bálint Attila az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

 

Bizottsága a rendelet-tervezetet megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítását szavazásra bocsátja. 

 

A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 

meg. 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  

5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

3./ Beszámoló az önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Gyöngyösi Norbert a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke  

 

Az elnök elmondja, hogy bizottsága az előterjesztés megtárgyalta, és megállapítja, hogy a 

bevételek és a kiadások is 70-75 %-ban teljesültek, tehát arányos a teljesítés. Bizottsága a 

beszámolót, az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a beszámolót szavazásra bocsátja. 

 

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

 



6 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 225/2019. (XI. 26.) 

önkormányzati határozata a háromnegyed éves költségvetési beszámolóról. 

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének harmadik negyedévi 

végrehajtásáról szóló beszámolóját – benne a Segesdi Tündérkert Óvoda beszámolójával 

– az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

4./ A temetői díjak felülvizsgálata. 

Előadó: Péntek László polgármester  

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a temetőre vonatkozó 

díjakat évente felül kell vizsgálni. Emlékezteti a megjelenteket, hogy a jelenlegi díjak 2019. 

január 1. napjától hatályosak. Javasolja, hogy a temetői díjak 2020-ra vonatkozóan változatlan 

formában maradjanak. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 226/2019. (XI. 26.) 

önkormányzati határozata a temetői díjak felülvizsgálatáról: 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési 

tevékenységről szóló 18/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendeletében szabályozott, a 

temetővel kapcsolatos díjakat felülvizsgálta, ami alapján megállapítja, hogy a díjakat 

nem kívánja módosítani. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

5./ A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak törvényi kötelezettsége a helyi adókról 

szóló rendelet felülvizsgálata. Kiemeli, hogy a lényeg az egyensúly biztosítása, és elmondja, 

hogy a községben érvényes adómértékek a törvényi maximum alatt helyezkednek el. Javasolja 

a testület megállapítását arra vonatkozóan, hogy a rendelet megfelel a törvényben foglalt 

követelményeknek. 

 

A javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következők szerint határoz: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 227/2019. (XI. 26.) 

önkormányzati határozata a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi 

C. törvény 51/B. § (1) bekezdésére tekintettel felülvizsgálta Segesd Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 20/2014. (VIII. 25.) 

önkormányzati rendeletét, és megállapítja, hogy a rendelet megfelel a helyi adókról 

szóló 1990. évi C. törvény 2017. január 1. napjától hatályos 7. § g) pontjában 

meghatározott követelményeknek. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

6./ Beszámoló a társulások működéséről. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat három társulásban van 

benne. Kiemeli a Rinyamenti Többcélú Önkormányzati Társulást, mely ellátja a családsegítő- 

és gyermekjóléti feladatokat, a háziorvosi ügyeletet és a bölcsődei feladatokat is. A háziorvosi 

ügyelettel kapcsolatban tájékoztatja a megjelenteket, hogy a társulás 2017-ben kötött 

szerződést, a feladatot jelenleg is ellátó céggel. Kiemeli, hogy a mai társulási ülésen 

tájékoztatták a résztvevő polgármestereket, hogy nem elég a finanszírozás az ügyelettel 

kapcsolatban, és az eddigi 495 Ft/fő/év hozzájárulás helyett, 2020. január 1. napjától 1167 

Ft/fő/év hozzájárulást kellene fizetnie a településeknek. Hangsúlyozza, hogy ez Segesd 

esetében közel 3 milliió forint éves hozzájárulást jelentene. Elmondja, hogy a céget felkérték 

egy részletes kimutatás elkészítésére, mivel a döntés sürgető lenne. Megjegyzi, hogy 

„mellbevágó” a hozzájárulás összege. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A beszámoló tudomásul vételére vonatkozó javaslatot a polgármester szavazásra bocsátja.  

 

Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 228/2019. (XI. 26.) 

önkormányzati határozata társulási beszámolóról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulásban ellátott feladatok 

végzéséről szóló beszámolót tudomásul veszi. 

 

            Határidő: értelem szerint 

            Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

7./ Közterület elnevezésére vonatkozó kérelem megtárgyalása. 
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Előadó: Péntek László polgármester 

 

A polgármester felkéri az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy tolmácsolja 

a bizottság véleményét. 

 

Talián Bálint Attila az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

 

Elmondja, hogy bizottsága megtárgyalta a közterület elnevezésére vonatkozó kérelmet, és 

javasolja a közterület Lagroland térré történő elnevezését. 

 

Péntek László polgármester a bizottság javaslatát szavazásra bocsátja, melyet a testület 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 229/2019. (XI. 26.) 

önkormányzati határozata közterület elnevezéséről. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontjában biztosított 

hatáskörében eljárva a 0119 helyrajzi számú, „kivett telephely” művelési ágba tartozó 

külterületi ingatlannak a Lagroland tér elnevezést adja, és kezdeményezi a központi 

címregiszterben történő átvezetését. 

 

2./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1./ pontban újonnan elnevezésre 

került, közterülettel érintkező ingatlan házszámának megállapítását végezze el. 

 

3./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az 1./ pontban hozott döntés végrehajtásával 

kapcsolatos intézkedések megtételére, a közterület központi címregiszterben történő 

felvételére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

8./ Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési ütemtervének jóváhagyása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester kérésére dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, 

hogy a belső ellenőrzési társulás megszűnésével, megbízás alapján látja el az önkormányzat a 

belső ellenőrzési tevékenységet. Elmondja, hogy az I-Audit Kft. megküldte az önkormányzat 

2020. évi belső ellenőrzési ütemtervét.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Péntek László polgármester javasolja a 2020. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyását. 

 

Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 230/2019. (XI. 26.) 

önkormányzati határozata a belső ellenőrzésről.   

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján a 

2020. évi belső ellenőrzés keretében a 2020. évi költségvetési rendelettervezet, és a 2019. 

évi zárszámadási rendelettervezet pénzügyi-szabályszerűségi vizsgálatát, valamint a 

2018. évi leltározás ellenőrzése során tett javaslatok megvalósulásának vizsgálatát 

határozza meg. 

 

2./ A képviselő-testület a belső ellenőrzési feladatok ellátásával az I-Audit Pénzügyi és 

Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 7400 Kaposvár, Aranyhárs utca 12., képviseli: Szita László 

ügyvezető, reg.szám: 5115389) bízza meg. 

 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére 

és aláírására.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

9./ Kovács Ferenc egyéni vállalkozóval a hó-eltakarításra vonatkozó szerződés 

felülvizsgálata. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a hó-eltakarításra vonatkozó szerződést 

minden évben felül kell vizsgálni. Elmondja, hogy a vállalkozó a 2016-ban emelt árat, 2017-

ben és 2018-ban nem, és 2020. évre vonatkozóan is marad a 2016-ban meghatározott hó-

eltakarítási díj, azaz 10.000 Ft + ÁFA. Véleménye szerint a vállalkozó megfelelően ellátja a 

feladatát, de kéri, hogy a képviselők is mondják el tapasztalataikat. 

 

Sára Erika képviselő 

 

Elmondja, hogy havazáskor a vállalkozó már hajnalban, sőt valamikor éjszaka is takarítja az 

utcákat. Véleménye szerint is megfelelően ellátja a feladatot. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja a hó-eltakarításra vonatkozó 2016-

ban elfogadott megállapodás változatlan formában történő fenntartását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 231/2019. (XI. 26.) 

önkormányzati határozata hó-eltakarításra vonatkozó megállapodásról.  

 

 



10 

 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Ferenc egyéni 

vállalkozóval az önkormányzati tulajdonú közutak hó-eltakarítási munkáinak végzésére 

kötött, 2016. november 24. napján módosított megállapodást változatlan formában 

fenntartja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

10./ Élelmezési nyersanyagnorma emelése. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy ideje volt a nyersanyagnorma emelésének, 

mivel már rég nem változtattak rajta. Javasolja az előterjesztés szerinti javaslat elfogadását. 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólás: 

 

Sára Erika képviselő 

 

Véleménye szerinti is indokolt az emelés, mivel a vendégétkezés térítési díjában a 

nyersanyagnormán kívül a rezsiköltség is benne van. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester az előterjesztés szerinti javaslatot szavazásra 

bocsátja, melyet a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva 

a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 232/2019. (XI. 26.) 

önkormányzati határozata nyersanyagnorma-, térítési díj emeléséről. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2020. 

január 1. napjától az alábbi élelmezési nyersanyagnormák lesznek érvényben, mely 

összegek az ÁFA összegét nem tartalmazzák: 

 

a) óvodás gyermekek napi nyersanyagnormája 340 Ft, melyből 

a. tízórai   80 Ft 

b. ebéd 180 Ft 

c. uzsonna   80 Ft 

b) iskolai étkeztetés nyersanyagnormája 460 Ft, melyből 

a. tízórai 90 Ft 

b. ebéd        280 Ft 

c. uzsonna 90 Ft 

c) szünidei gyermekétkeztetés nyersanyagnormája 350 Ft/adag. 

 

2./ A képviselő-testület úgy határoz, hogy 2020. január 1. napjától az alábbi térítési díjak 

lesznek érvényben, mely összegek az ÁFA összegét nem tartalmazzák: 
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a) vendég étkeztetés térítési díja 620 Ft/adag 

b) felnőtt étkezés (óvodai-konyhai dolgozók) térítési díja 450 Ft/adag. 

3./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a változásokat a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló önkormányzati rendeletben vezesse át. 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

11./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Talián Bálint Attila az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

 

Bizottsága a rendelet-tervezetet megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítását szavazásra 

bocsátja. 

 

A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 

meg. 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló  

20/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

12./ Egyéb ügyek. 

 

a) Mikulásnapi ajándékcsomag fedezetének biztosítása: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy körülbelül 300 fő 0-14 éves 

gyermek van a községben, őket szeretné az önkormányzat a hagyományokhoz híven 

megajándékozni. Kiemeli, hogy mikuláscsomag értéke gyermekenként 500 Ft lenne. Javasolja, 

hogy 150.000 Ft összeget a testület biztosítson a mikulásnapi ajándékcsomagok 

megvásárlására. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 233/2019. (XI. 26.) 

önkormányzati határozata mikuláscsomagok fedezetének biztosításáról.   

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tartalék terhére 150.000 Ft 

összegben biztosítja a mikulásnapi ajándékcsomagok pénzügyi fedezetét. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

b) Dolgozók részére szaloncukor fedezetének biztosítása: 

 

Péntek László polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy az önkormányzati dolgozók 

minden évben, karácsony előtt kaptak szaloncukrot. Elmondja, hogy ezt az idei évben is 

szeretné biztosítani a dolgozóknak, köztük az iskola pedagógusainak és a 

közfoglalkoztatottaknak is. Kiemeli, hogy kért árajánlatokat különböző cégektől, a jó 

minőségű, de elfogadható árú szaloncukrot fogja megrendelni. Javasolja, hogy a testület 

150.000 Ft-ot biztosítson szaloncukor megvásárlására. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, melyet a testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 234/2019. (XI. 26.) 

önkormányzati határozata szaloncukor megvásárlása fedezetének biztosításáról.   

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tartalék terhére 150.000 Ft 

összegben biztosítja a dolgozók részére nyújtott szaloncukor pénzügyi fedezetét. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

c) A helyi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és 

költségtérítéséről szóló önkormányzati rendeletet felülvizsgálata: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket a jelenlegi tiszteletdíj mértékéről, és 

megosztásáról. Javasolja, hogy 2020. január 1. napjától az alap-tiszteletdíj havi összege 30.000 

Ft legyen, és a képviselő – amennyiben bizottsági tag is – havonta 22.000 Ft pótdíjra legyen 

jogosult bizottságonként. 

 

A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 235/2019. (XI. 26.) 

önkormányzati határozata tiszteletdíj emeléséről. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 1. napjától az 

alábbiak szerint állapítja meg a tiszteletdíj mértékét: 
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a) A települési képviselő havonta 30.000 Ft tiszteletdíjra jogosult (a továbbiakban: 

alapdíj).  

b) A képviselő – amennyiben bizottsági tag is – havonta 20.000 Ft pótdíjra is 

jogosult, bizottsági tagságonként. 

c) A bizottsági elnökök havi pótdíja 30.000 Ft. 

d) A bizottság nem képviselő tagjának havi tiszteletdíja 20.000 Ft. 

 

2./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a helyi képviselők és bizottsági tagok 

tiszteletdíjáról, természetben juttatásáról és költségtérítéséről szóló önkormányzati 

rendeletet döntés szerinti módosítását a következő testületi ülésre terjessze elő. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

d) Tájékoztatás karácsonyi díszkivilágítás megrendeléséről: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a karácsonyi díszkivilágítás az 

elmúlt évekhez hasonlóan megrendelésre és felhelyezésre került. Megjegyzi, hogy bővíteni 

sajnos nem lehet, mivel már nincs több hely. 

 

 

e) Tájékoztató év végi programokról: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy december 20.-án lesz a 

„Mindenki karácsonya” a településen. 

 

 

f) Az általános iskola kérésének megtárgyalása: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az általános iskola támogatási 

kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Elmondja, hogy teakonyhába szükség lenne egy 

konyhaszekrényre, de a fenntartó nem fizeti ki a szekrény teljes költségét, tehát a 240.000 

forintból csak 100.000 forintot. Elmondja, hogy a kérelem a 140.000 Ft összeg biztosítására 

irányul. Javasolja a 140.000 Ft összegű támogatás biztosítását. 

 

A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 236/2019. (XI. 26.) 

önkormányzati határozata általános iskola támogatásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános iskola 

teakonyhájába konyhaszekrény vásárlásához 140.000 Ft összeget biztosít a tartalék 

terhére azzal, hogy a támogatás összegéről Vidák Ákosné igazgatóhelyettes az 

önkormányzat nevére kiállított számlával számoljon el. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 
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g) Tájékoztatás könyvtáros megbízásáról: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közművelődési szakember 

programok miatti távolléte következtében megbízási szerződést kötöttek Ivelics Jánosnéval a 

könyvtárosi feladatok ellátására 2019. november 15.-től 2019. december 31. napjáig. Elmondja, 

hogy a megbízási díj összege bruttó 150.000 Ft havonta. 

 

 

h) Tájékoztatás rongálásról: 

 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a művelődési ház előtti sövényt valaki 

személygépkocsival letarolta. Elmondja, hogy sajnos senki sem ismerte fel a gépjárművet, 

pedig tisztán látszik a kamerafelvételen. Megjegyzi, hogy a felvétel alapján egyértelmű a 

szándékos rongálás. 

 

 

i) Kamerarendszer kiépítése: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a temetői konténerek és azok  

környéke borzasztóan néz ki, ezért felmerült a kamera kiépítésének lehetősége. Elmondja, hogy 

érkezett egy ajánlat, e szerint fél millió forintba kerülne, de ebbe az engedélyezés nincs benne. 

Kiemeli, hogy felmerült annak a lehetősége is, hogy a falu főbb pontjain kamera legyen 

elhelyezve. Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket a kamerarendszer kiépítésével 

kapcsolatban. 

 

Takács Arabella képviselő 

 

Elmondja, hogy 8-10 kamerás rendszereket lehet sokkal olcsóbban beszerezni, nagyon magas 

összeg a fél millió forint. Megjegyzi, hogy nem ért hozzá. 

 

Talián Bálint Attila képviselő 

 

Elmondja, hogy a cégük esetében is „horror” áron lehetne bővíteni a kamerarendszert. 

 

Takács Arabella képviselő 

 

Véleménye szerint a temetők esetében az lenne a megoldás, ha a konténerek a temetőn belül 

lennének és nem kívül. Megjegyzi, hogy egy temetőgondnok alkalmazása megoldaná a 

problémát. 

 

Péntek László polgármester 

 

Elmondja, hogy valóban az lenne a megoldás, ha a konténerek a temetőn belül lennének, csak 

az a probléma, hogy nem tud bemenni a kapun a szemetes-autó. 

 

Takács Arabella képviselő 
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Véleménye szerint olcsóbb lenne a kaput megbontani, mint a kamerarendszert kiépíteni. 

Megjegyzi, hogy nem állapot az, ami a kukák körül forog jelenleg. 

 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

 

Véleménye szerint is az lenne a megoldás, ha a konténerek a kapun belülre kerülnének. 

Megjegyzi, hogy sajnos nem temetői hulladékkal vannak tele a szemetesek. 

Takács Arabella képviselő 

 

Elmondja, hogy olyan szűk a temetők bejárata, hogy a temetkezős autó is alig fér be rajtuk. 

 

Talián Bálint Attila képviselő 

 

A kerítéssel kapcsolatban elmondja, hogy meg fogja nézetni, hogy hogyan lehetne bővíteni, 

illetve kiemeli, hogy a temetőn belül egy esztétikus helyet kellene kialakítani a konténereknek. 

Véleménye szerint a kamera nem old meg semmit! 

 

Takácsné Illés Henriett alpolgármester 

 

Véleménye szerint a faluban a főbb csomópontokra jó lenne a kamerát elhelyezni. 

 

Sára Erika képviselő 

 

Megjegyzi, hogy a faluban lévő kamerarendszer a be- és kimenő forgalom miatt jó lenne. 

Felhívja a figyelmet a pályázati lehetőségek figyelésére. Elmondja, hogy az iskola-udvarra is 

lehetne pályázni! 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester kéri a testület felhatalmazását a faluba 

kamerarendszer kiépítésére vonatkozó árajánlat beszerzésére. 

 

A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 237/2019. (XI. 26.) 

önkormányzati határozata kamerarendszer kiépítésére vonatkozó ajánlat beszerzéséről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a település főbb pontjait érintően kérjen árajánlatot kamerarendszer kiépítésére 

vonatkozóan. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

j) Közterületek fásítása: 

 

A polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy már tavasszal felmerült a közterületeken lévő 

fák pótlásának szükségessége. Elmondja, hogy akkor fel is mérték a szükségletet, kb. 360 db 

fára van szükség. Kiemeli, hogy tavasszal, mire a három ajánlat beérkezett, már nem lehetett 

volna kiültetni a fákat.  
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Gyöngyösi Norbert képviselő 

 

Elmondja, hogy szívesen felméri újra a szükséges fák mennyiségét. 

 

Péntek László polgármester elmondja, hogy kéri az ajánlatok konkretizálását, és amikor az 

árajánlatok beérkeznek, beszámol a testületnek. 

 

Horváth Attila a Segesdi Sportegyesület elnöke 

 

Véleménye szerint ameddig közmunkásokra van bízva a fák metszése, addig pótolni kell a 

fákat. Jó lenne más megoldást találni. 

 

Széll Árpádné a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 

Megjegyzi, hogy sajnos a közmunkások nem értenek a fák metszéséhez. 

 

Takács Arabella képviselő 

 

Elmondja, hogy olyan embert kell megbízni a fák metszésével, aki ért hozzá. 

 

Péntek László polgármester 

 

Tájékoztatást ad arról, hogy az idei évben nem lettek megmetszve a fák, mert többen azt 

mondták, hogy nem kell minden évben. Elmondja, hogy nagyon nehéz olyan embert találni, aki 

ért a kaszáláshoz, a traktorokhoz és még metszeni is tud. 

 

Takács Arabella képviselő 

 

Elmondja, hogy utána néz annak, hogy kit lehetne megbízni a fák metszésével. Megkérdezi, 

hogy az árajánlatok milyen fákra vonatkoznak? 

 

Péntek László polgármester 

 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy pl. gömbakác, gömbjuhar, vérszilva, 

galagonya. 

 

Sára Erika képviselő 

 

Elmondja, hogy lehet, hogy érdemes lenne olyan fát keresni, amely nem igényel metszést. 

 

 

k) A művelődési ház nagyterme padozatának felújítása: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat támogatást 

nyert a művelődési ház nagyterme padozatának felújítására. Kiemeli, hogy három ajánlat 

érkezett, és a három ajánlatot az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság vizsgálta meg. 
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Talián Bálint Attila az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

 

Elmondja, hogy a bizottság a három árajánlatot megvizsgálta, és megállapította, hogy a 

legkedvezőbb ajánlatot az SGV Építész Kft. adta. A bizottság javasolja, hogy az önkormányzat 

az SGV Építész Kft.-t bízza meg a kivitelezéssel. 

 

A polgármester a bizottság javaslatát szavazásra bocsátja, melyet a testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 238/2019. (XI. 26.) 

önkormányzati határozata művelődési ház nagyterme padozatának felújításáról. 

 

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

legalacsonyabb összegű ajánlatot adó SGV Építész Kft.-t bízza meg a Művelődési Ház 

nagyterme padlóburkolatának felújításával. A felújítás bruttó összege 4.349.637 Ft, 

melynek fedezete a Leader pályázatban rendelkezésre áll. 

 

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

aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

Talián Bálint Attila bizottsági tag megjegyzi, hogy egyet ért Pékó Gábor bizottsági tag 

véleményével, hogy az önkormányzat a helyi vállalkozókat részesítse előnyben. 

 

 

l) Büki Gábor kérése: 

 

Büki Gábor a Tűzoltó- és Polgárőr Egyesület elnöke elmondja, hogy több problémát is szeretne 

megosztani a képviselőkkel. Elmondja, hogy a jelenleg az egyesület könyvelését végző személy 

jelezte, hogy a jövőben ezt nem tudja már csinálni, tehát szüksége lenne valakire, aki ellátja a 

könyvelést. Másrészt pedig kéri, hogy az egyesület éves támogatásának összegét, gondolja át a 

testület. Megjegyzi, hogy jelenleg 400 ezer forint az éves támogatása az egyesületnek. 

Elmondja, hogy más településen ennél jóval magasabb támogatást nyújt az önkormányzat. 

Hangsúlyozza, hogy a tűzoltók éves szinten rengeteg eseményre vonulnak és a polgárőrök is 

minden rendezvényt biztosítanak a településen. Megjegyzi, hogy a gépjármű fenntartása, és a 

ruhák is sokba kerülnek éves szinten. Megkérdezi, hogy megfelel-e az egyesület tevékenysége? 

 

Sára Erika képviselő 

 

Véleménye szerint a polgárőrökre és a tűzoltókra minden esetben lehet számítani. Kevésnek 

találja az éves támogatás összegét. 

 

Talián Bálint Attila képviselő 
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Elismerését fejezik ki az egyesület működéséhez. Kéri az egyesület elnökét, hogy állítson össze 

egy éves tervet, amelyben szerepel, hogy mennyi pénzre lenne szükségük a működéshez. 

 

 

Büki Gábor egyesületi elnök 

 

Elmondja, hogy jelenleg a szivattyú új, a tömlőcserék is folyamatban vannak. Kiemeli, hogy 

nem tud előre tervezni, az egyesület inkább a bevételhez igazítaná a kiadásait. 

 

Talián Bálint Attila képviselő 

 

Elmondja, hogy ő inkább megfordítaná az előbbi kijelentést, mivel kell tervezni egy szükséges 

kiadással. 

 

Péntek László polgármester 

 

Megjegyzi, hogy az egyesület akkor működik, ha a működési bevételek fedezik a kiadásokat, 

tehát tervezni kell a kiadások összegét. 

 

Talián Bálint Attila képviselő 

 

Javasolja, hogy az egyesület éves támogatása 400.000 Ft helyett, legyen 800.000 Ft a jövő 

évben. Kéri az egyesület elnökét, hogy 2021. évre pedig legyenek konkrét beruházási javaslatai 

az egyesületnek. 

 

Péntek László polgármester 

 

Megjegyzi, hogy az önkormányzat támogatni fogja az egyesületek működését a jövőben is. 

Talián Bálint Attila képviselő javaslatát szavazásra bocsátja, melyet a testület 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 239/2019. (XI. 26.) 

önkormányzati határozata egyesület 2020. évi támogatásáról. 

 

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

és Polgárőr Egyesület 2020. évi támogatásának összegét 800.000 Ft-ban határozza meg. 

 

2./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1./ pontban meghatározott támogatási 

összeg 2020. évi költségvetésébe való tervezésére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

m) Egyéb témák: 

 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

 

Véleménye szerint tükrös jelzőtáblára lenne szükség a Dózsa tér végére, ahol a Szabadság utca 

felé kanyarodik az út. 
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Takács Arabella képviselő 

 

Egyet ért Gyöngyösi Norbert képviselő javaslatával és megjegyzi, hogy a Vörösmarty utcába 

is kellene egy ilyen tábla oda, ahol le lehet kanyarodni a Petőfi utca felé. 

 

Sára Erika képviselő 

 

Egyet ért az előtte szólókkal és megjegyzi, hogy a Coop boltnál is jó lenne egy ilyen tábla, 

mivel egyáltalán nem lehet kilátni. 

 

Péntek László polgármester 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzati közterületek esetében van csak lehetőség 

tábla kihelyezésére. Javasolja kettő darab tükrös jelzőtábla megrendelését. 

 

A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 240/2019. (XI. 26.) 

önkormányzati határozata közlekedési tükör megrendeléséről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért a kettő darab 

közlekedési tükör szükségességével, megrendelésére felhatalmazza a polgármestert. A 

közlekedési tükrök költségét, 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 


