
J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 6.-án, az 

önkormányzat házasságkötő termében 11 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott, 

soron kívüli nyilvános üléséről.  

 

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

Arabella, Sára Erika, Pékó Gábor és Gyöngyösi Norbert képviselők, valamint a jelenléti ív 

szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

 

Távol (igazoltan): Talián Bálint Attila 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 244/2019. (XII. 6.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pont: 

 

1./ A szociális kiadásokra adott állami támogatás felhasználásának megtárgyalása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

 

1./ A szociális kiadásokra adott állami támogatás felhasználásának megtárgyalása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés:  

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a szociális kiadásokra nyújtott 

állami támogatás meglehetősen magas volt 2019-ben, így az önkormányzatnak még kb. 4 millió 

forintja maradt, melyet el kell költenie annak érdekében, hogy ne kelljen a jövő évben 

visszafizetni. Javasolja, hogy minden Segesd településen élő 0-18 éves gyermek részesüljön 

karácsonyi juttatásként, személyenként 10.000 Ft értékű vásárlási utalványban. Elmondja, hogy 

a lista alapján 360 fő 0-18 éves gyermek él a településen. 

 

Kérdések és hozzászólások: 

 

Takács Arabella képviselő 

 

Megkérdezi, hogy milyen jellegű utalványra gondolt a polgármester. 

 

Péntek László polgármester 

 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy élelmiszerre költhető vásárlási utalványt 

javasol. 
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Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

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

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 245/2019. (XII. 6.) 

önkormányzati határozata vásárlási utalvány juttatásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Segesd 

településen életvitelszerűen élő 0-18 éves gyermekek, karácsonyi juttatásként 

részesüljenek személyenként 10.000 Ft összegű vásárlási utalványban. A képviselő-

testület a 360 fő 0-18 éves gyermek karácsonyi juttatásának fedezetét, azaz 3.600.000 Ft 

összeget a szociális támogatás 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 


