
J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 9.-én, az 

önkormányzat házasságkötő termében 15 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott, 

soron kívüli nyilvános üléséről.  

 

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

Arabella, Pékó Gábor és Talián Bálint Attila képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti 

meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

 

Távol (igazoltan): Sára Erika és Gyöngyösi Norbert képviselők. 

 

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

az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

A napirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadja: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 246/2019. (XII. 9.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pont: 

 

1./ A 0-18 éves gyermekek részére biztosított támogatás formájának meghatározása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

 

1./ A 0-18 éves gyermekek részére biztosított támogatás formájának meghatározása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés:  

 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a december 6-i ülésen döntöttek 

a 0-18 éves gyermekek részére, gyermekenként 10.000 Ft értékű támogatás biztosításáról. 

Elmondja, hogy Takács Arabella képviselő szombaton felháborodott azon, hogy a nagyatádi 

ÁFÉSZ által biztosított utalványok formájában nyújtaná az önkormányzat a támogatást, mivel 

a képviselő szerint így a pénz „kimegy” a faluból és az önkormányzat nem támogatja a helyi 

vállalkozásokat. Hangsúlyozza, hogy egyáltalán nincs azzal probléma, hogy egy képviselő 

felvet valamit, vagy más ötlete van, hanem azzal van probléma ahogy és amilyen stílusban ezt 

teszi. Kiemeli, hogy a képviselő hangnemével volt a probléma. 

 

Hozzászólások: 

 

Takács Arabella képviselő 

 

Elmondja, hogy ő azon háborodott fel, hogy kizárólag a nagyatádi ÁFÉSZ által nyújtott 

utalvány formájában lehetett ezt a döntést megvalósítani. Kiemeli, hogy a helyi vállalkozókat 

kell támogatnia az önkormányzatnak.  

 

 



2 

 

Takácsné Illés Henriett alpolgármester  

 

Jó szándékkal mondja, de a stíluson változtatni kell. Elmondja, hogy volt olyan, hogy nem volt 

egyetértés a testületben, de ilyen stílusban nem beszéltek egymással a képviselők és a 

munkatársak. Egyet ért azzal, hogy a helyi vállalkozókat kell támogatnia az önkormányzatnak, 

és ebben a polgármester is „nyitott” kezet adott. Hangsúlyozza, hogy meg kell próbálni nem 

indulatos formában döntéseket hozni. Kiemeli, hogy „egy hajóban evezünk”. Megjegyzi, hogy 

az adott ülésen kell döntést hozni. Elmondja, hogy a december 6-i ülésen elhangzott az, hogy 

olyan formában biztosítja a támogatást az önkormányzat, amilyen formában az idősek kapták. 

A jelen lévők többsége tisztában volt azzal, hogy korábban az idősek ÁFÉSZ utalványt kaptak. 

 

Takács Arabella képviselő 

 

Hangsúlyozza, hogy azon háborodott fel, hogy senkiben nem merült fel a helyi vállalkozók 

támogatása. 

 

Talián Bálint Attila képviselő 

 

Elmondja, hogy a tavalyi évben még lehetett Erzsébet-utalványt adni, és az sokkal egyszerűbb 

volt. Megjegyzi, hogy a cégükben is ilyen utalványt adtak, melyet csak megrendeltek és a futár 

helybe hozta, tehát egyszerű volt.  

 

Péntek László polgármester 

 

Elmondja, hogy az idő rövidsége miatt nem tudnak olyan utalványt kiadni, melyet minden 

segesdi vállalkozónál el lehet költeni. Javasolja a december 6-i ülésen hozott döntés 

visszavonását és a támogatás pénzben történő kifizetését. 

 

Talián Bálint Attila képviselő 

 

Jónak tartja azt az ötletet, hogy minden vállalkozót támogasson az önkormányzat, de erre már 

nincs idő. Javasolja, hogy a pénzbeli támogatás mellé az önkormányzat adjon egy tájékoztatást, 

amely arról szólna, hogy a pénz elköltése során részesítsék előnyben a helyi vállalkozókat. 

 

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

 

A korábban hozott döntés visszavonására vonatkozó javaslatot 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot 

hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 247/2019. (XII. 9.) 

önkormányzati határozata döntés visszavonásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 245/2019. (XII. 6.) 

önkormányzati határozatát visszavonja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

A polgármester a pénzbeli támogatás nyújtására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. 
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A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 248/2019. (XII. 9.) 

önkormányzati határozata karácsonyi pénzbeli támogatásról. 

 

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 támogatásban, a családok jövedelmi 

viszonyaira tekintet nélkül. A képviselő-testület a 370 fő 0-18 éves gyermek karácsonyi 

juttatásának fedezetét, azaz 3.700.000 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 


