
J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 17.-én, az 

önkormányzat házasságkötő termében 14.00 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron 

következő nyilvános üléséről.  

 

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

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

szerinti meghívottak közül Dr. Mohr Tamás háziorvos, Széll Árpádné a nemzetiségi 

önkormányzat elnöke, Horváth Attila a Segesdi Sportegyesület elnöke, Hajdu József 

falugondnok, valamint dr. Varga Katalin jegyző. 

Az ülésen jelen van 2 fő segesdi lakós. 

 

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 polgármester módosító javaslatot terjeszt a napirendi sorhoz. Javasolja, hogy a képviselő-

testület az 1./ napirendi pontban tárgyalja a háziorvosi feladatellátási szerződés felmondásának 

tudomásulvételét, így a többi napirendi pont sorszáma egyel hátrébb kerül, illetve a testület a 

8./ napirendi pontban tárgyalja a közös hivatal másolatkészítési szabályzatának elfogadását, 

tehát az egyéb ügyek legyen a 9./ napirendi pont.  

 

A módosított napirendi javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadja: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 249/2019. (XII. 17.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A háziorvosi feladatellátási szerződés felmondásának tudomásul vétele. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

 3./ A képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

 4./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról.  

Előadó: Péntek László polgármester 

 

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

költségtérítéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

6./ A Pénzügyi és Szociális Bizottság 2020. évi munkatervének bemutatása. 

Előadó: Gyöngyösi Norbert bizottsági elnök 



2 

 

 

7./ Az Ügyrendi és Településfejlesztési bizottság 2020. évi munkatervének bemutatása. 

Előadó: Talián Bálint Attila bizottsági elnök 

 

8./ A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Másolatkészítési szabályzatának elfogadása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

9./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ A háziorvosi feladatellátási szerződés felmondásának tudomásul vétele. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

A polgármester felolvassa a háziorvos feladatellátási szerződésének felmondására irányuló 

levelét, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Elmondja, hogy Dr. Mohr Tamás háziorvos közel 50 éve látja el a település lakosságát. 

Javasolja, hogy a testület vegye tudomásul a feladatellátási szerződés hat hónapos felmondási 

idővel történő felmondását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 250/2019. (XII. 17.) 

önkormányzati határozata feladatellátási szerződés felmondásának tudomásulvételéről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesd Község Önkormányzata 

és a Dr. Mohr Háziorvosi Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. között háziorvosi feladatok 

ellátása tárgyában kötött feladatellátási szerződés 2020. június 30. napi hatállyal történő 

felmondását – hat hónapos felmondási időt figyelembe véve – tudomásul veszi.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

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

tevékenységről. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy települési kamerarendszer 

kiépítésére vonatkozóan a Szegecs Patrol Kft. január hónapban fogja elkészíteni árajánlatát. 

Elmondja, hogy a táblagépek beszerzése tekintetében az ajánlatok beérkeztek, az ügyrendi 

bizottság az ülésen ezeket meg is tárgyalta és kiválasztotta a legjobb ajánlatot adó céget. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja, és azt 6 igen szavazattal, 

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

hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2019. (XII. 17.) 

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 ülés óta végzett tevékenységről. Elmondja, hogy december 

9.-én volt az utolsó testületi ülés. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a művelődési házban 

felszerelték a radiátorokat, nagyon jól működik a rendszer, egyenletes meleg van a 

nagyteremben. Tájékoztatást ad arról, hogy a mikuláscsomagok és a szaloncukrok kiosztása 

megtörtént, és minden intézményt az önkormányzat ellátott fenyőfával is. 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a DRV Zrt. munkatársa megkereste az önkormányzatot a 

gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban. Elmondja, hogy a fúrt kút, melyet a pályázat keretében 

fúrtak, felkapja az iszapot, így az ivóvizet a telepre kellene kivezetni. Elmondja, hogy a DRV 

Zrt. munkatársai adtak egy tervet, eszerint a vezeték a Dankó utca végéről indulna. 

Tájékoztatást ad arról, hogy a tervezési díj 1.143.000 Ft lenne, a kivitelezési költség pedig 50 

millió forint. Elmondja, hogy az 50 millió forint saját erő lenne, de az eszközhasználati díjból 

ki lehetne fizetni. Véleménye szerint az önkormányzatnak egyenlőre csak a tervezést kellene 

megrendelnie. 

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólások: 

 

Sára Erika képviselő 

 

Megkérdezi, hogy mennyire hosszadalmas a tervezés? Mivel véleménye szerint, ha sokáig nem 

lesz kivitelezés, akkor lehet, hogy újra kell tervezni az egészet.  

 

Takács Arabella képviselő 

 

Megkérdezi, hogy ez a kivitelezés a szennyvíztelepen, mihez szükséges? 

 

Péntek László polgármester 

 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a présgépek és a szivattyúk működéséhez 

szükséges. Elmondja, hogy a január ülésre meghívja a DRV Zrt. szakembereit, aki választ fog 

adni a kérdésekre. 
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Takács Arabella képviselő 

 

Véleménye szerint is térjenek vissza a témára, illetve a döntésre januárban. 

 

Minden képviselő egyet ért abban, hogy a januári ülésen hozzanak döntést a tervezésre 

vonatkozóan. 

 

Mivel több hozzászólás nem volta, a polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó 

javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

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

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 252/2019. (XII. 17.) 

önkormányzati határozata a két ülés közti tevékenységről. 

 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

3./ A képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester elmondja, hogy a kötelezően tartandó testületi üléseket tartalmazza a 

munkaterv. A soron kívüli ülések időpontját pedig az éppen aktuális témák határozzák meg.  A 

polgármester javasolja a 2020. évi munkaterv elfogadását. 

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólások: 

 

Sára Erika képviselő 

 

Emlékezteti a megjelenteket, hogy még októberben azt beszélték meg, hogy a testületi ülések 

16.30 vagy 17.00 órakor kezdődjenek, ezzel szemben általában kora délután vannak. 

 

Péntek László polgármester 

 

A képviselő asszony hozzászólásával kapcsolatban elmondja, hogy a jegyzőnek sok esetben 

nem megfelelő a korábban említett időpont, mivel három településen kell helyt állnia. 

 

Takácsné Illés Henriett alpolgármester 

 

Elmondja, hogy a képviselő-testületben kettő olyan személy van, aki nehezebben tudja 

megoldani a kora délutáni üléseket, az egyik ő. Kiemeli, hogy megbeszélte a munkáltatójával 

és el tudják engedni, tehát a testület többségének jó a kora délutáni időpont. 
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Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. A 2020. évi 

munkaterv elfogadására vonatkozó javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 253/2019. (XII. 17.) 

önkormányzati határozata a 2020. évi munkatervről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervet a 

jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

4./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról.  

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester elmondja, hogy az önkormányzat soha nem lehet elégedett a lakóhely 

környezeti állapotával. Mindig tenni kell azért, hogy az állapot javuljon. Kiemeli, hogy a 

szemetelés tekintetében nem nagyon változott a helyzet, a mai napig vannak a településnek 

olyan részei, ahova rendszeresen lerakják az emberek a szemetet. Megjegyzi, hogy amennyiben 

a lakók nem állnak megfelelően ehhez a problémához, az önkormányzat nem tudja megoldani. 

Kiemeli, hogy összeszedik a közmunkások a szemetet és az újra képződik. Megjegyzi, hogy 

jövőre valószínűleg alig lesz közmunkás.  

 

Hozzászólások: 

 

Takács Arabella képviselő 

 

Elmondja, hogy a lakóházuk előtti szemetesbe kellene olyan zsákot tenni, melyet elvisz a 

közszolgáltató, mivel folyamatosan tele van. 

 

Péntek László polgármester 

 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy kérjen zsákot a pénzügyi irodába. 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy ismételten megkérte a közterületre helyezendő fákkal 

kapcsolatos ajánlatokat, tehát a tavasszal elvileg ültethetnek. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja a lakóhely környezeti állapotáról 

szóló beszámoló elfogadását.  

 

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

testület a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 254/2019. (XII. 17.) 

önkormányzati határozata a lakóhely környezeti állapotáról. 
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Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóhely környezeti 

állapotáról szóló beszámolót az írásos előterjesztésben írt tartalommal tudomásul veszi. 

Felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

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

költségtérítéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Gyöngyösi Norbert az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság tagja 

 

Elmondja, hogy bizottsága a rendelet-tervezetet megtárgyalta és az előterjesztés szerint 

elfogadásra javasolja. 

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólás: 

 

Pékó Gábor képviselő 

 

Megjegyzi, hogy a rendeletben szereplő összegek bruttó összegek, tehát az alap tiszteletdíj nem 

nettó 30.000 Ft. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az önkormányzati rendelet módosítását 

szavazásra bocsátja. 

 

A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 

meg: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2019. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 

a helyi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról  

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

 

 

6./ A Pénzügyi és Szociális Bizottság 2020. évi munkatervének bemutatása. 

Előadó: Gyöngyösi Norbert bizottsági elnök 

 

Kiegészítés: 

 

A bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottsági ülésen bemutatásra került a bizottság 2020. évi 

munkaterve.  
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Kiemeli, hogy a bizottság működésében a szervezeti és működési szabályzat, valamint a 

szociális rendelet a meghatározó. A bizottság a munkatervet az előterjesztés szerint elfogadásra 

javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a Pénzügyi és Szociális Bizottság munkatervének elfogadására vonatkozó 

javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

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

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 255/2019. (XII. 17.) 

önkormányzati határozata 2020. évi munkaterv elfogadásáról.   

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Szociális Bizottság 

2020. évi munkatervét az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Gyöngyösi Norbert bizottsági elnök 

 

 

7./ Az Ügyrendi és Településfejlesztési bizottság 2020. évi munkatervének bemutatása. 

Előadó: Gyöngyösi Norbet bizottsági tag 

 

Kiegészítés: 

 

Gyöngyösi Norbert bizottsági tag elmondja, hogy a bizottsági ülésen bemutatásra került a 

bizottság munkaterve. Kiemeli, hogy a bizottság elsődleges feladata a rendelet-tervezetek 

véleménye, valamint a vagyonnyilatkozatok vizsgálata. A bizottság a munkatervet az 

előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 2020. évi munkatervének 

elfogadását szavazásra bocsátja.  

 

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

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 256/2019. (XII. 17.) 

önkormányzati határozata 2020. évi munkaterv elfogadásáról.   

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi és 

Településfejlesztési Bizottság 2020. évi munkatervét az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Talián Bálint Attila bizottsági elnök 
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8./ A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Másolatkészítési szabályzatának elfogadása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés: 

 

Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy az elektronikus ügyintézés 

részletszabályairól szóló kormányrendelet alapján a dokumentumokról hiteles másolatot 

készítő szerveknek rendelkezniük kell másolatkészítési szabályzattal. Elmondja, hogy a közös 

hivatalra vonatkozóan elkészült a szabályzat, kéri annak, testület általi elfogadását. 

 

A polgármester javasolja a szabályzat jegyzőkönyv melléklete szerinti elfogadását. 

 

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

testület a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 257/2019. (XII. 17.) 

önkormányzati határozata a közös hivatal másolatkészítési szabályzatáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös hivatal 

Másolatkészítési szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Varga Katalin jegyző 

 

 

9./ Egyéb ügyek. 

 

a) Iratmegsemmisítő eszköz megrendelése: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy megrendelésre került egy 

iratmegsemmisítő gép a hivatalhoz, melynek költsége 285.750 Ft volt. Javasolja, hogy a testület 

hagyja jóvá az iratmegsemmisítő gép 285.750 Ft összegű költségét, a tartalék terhére. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

testület a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 258/2019. (XII. 17.) 

önkormányzati határozata iratmegsemmisítő gép megrendeléséről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hivatalhoz rendelt 

iratmegsemmisítő gép 285.750 Ft összegű költségét, a tartalék terhére jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 
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b) Magyar Légimentő szolgálat támogatási kérelme:  

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Magyar Légimentő szolgálat 

támogatást kért a betegellátáshoz szükséges korszerű felszerelések, eszközök beszerzésére. A 

polgármester javasolja a szolgálat 20.000 Ft összegű támogatását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármesteri keret terhére történő jóváhagyást a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 259/2019. (XII. 17.) 

önkormányzati határozata Magyar Légimentő szolgálat támogatásról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli 

forrás átvételére és átadásra vonatkozó szabályokról szóló 15/2013. (XI. 29.) 

önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 3. § (1) bekezdése 

alapján a Magyar Légimentő szolgálat részére 20.000 Ft összegű támogatás biztosít. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati rendelet 4. § (2) 

bekezdés szerinti megállapodás megkötésére és aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

c) Tájékoztatás a településen folyó adománygyűjtéséről: 

 

Takácsné Illés Henriett alpolgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy több alkalommal 

ajánlottak fel bútorokat Bogdán Zoltán közművelődési szakemberen keresztül a településen élő 

hátrányos helyzetű családoknak. Elmondja, hogy dokumentálja és figyelemmel kíséri az érkező 

és kiosztásra kerülő, felajánlásból származó bútorokat és egyéb eszközöket. Megjegyzi, hogy 

minden kiosztás alkalmával egyeztetni fog a rászorultság kérdésében. 

 

 

d) Egyéb témák: 

 

Pékó Gábor képviselő megkérdezi, hogy a temetői konténereket nem lehetne-e kisebb gurulós 

konténerekre cserélni, mivel akkor be lehetne tolni a konténereket a temetőbe, tehát kerítésen 

belülre. 

 

Horváth Attila a Segesdi Sportegyesület elnöke 

 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy minden méretű konténerben van gurulós 

is, mivel ős is most érdeklődött ez ügyben a közszolgáltatónál. 

 

Péntek László polgármester 

 

A felvetéssel kapcsolatban egyeztetni fog a közszolgáltatóval. 
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Dr. Mohr Tamás háziorvos 

 

Tájékoztatást ad arról, hogy a művelődési ház keleti oldalán teljesen sötét van, szemben a másik 

oldallal. Véleménye szerint szükség lenne a kivilágításra. 

Elmondja, hogy a testületnek „képbe” kellene lenni az orvosi lakás kérdésében. Véleménye 

szerint, ha esetleg jönne háziorvos, akkor a falunak megoldást kellene találnia az orvoslakás 

kérdésében. 

 

Péntek László polgármester 

 

A háziorvos úr felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy az orvoslakás kérdése nem került le 

napirendről. Kiemeli, hogy felmerült a pályázati út is, illetve az is, hogy vásárol egy lakóházat 

az önkormányzat a településen. 

 

Dr. Mohr Tamás háziorvos 

 

Véleménye szerint fel kell készülnie az önkormányzatnak arra az esetre, ha mégis jönne 

háziorvos. 

 

Hajdu József falugondnok 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Bertalanpusztára vezető út borzasztó állapotban van, több 

helyen le van szakadva, életveszélyes. 

 

Pékó Gábor képviselő 

 

Véleménye szerint magasságkorlátozóval lehetne megakadályozni a traktorok közlekedését a 

bertalani úton. 

 

Péntek László polgármester 

 

Elmondja, hogy a korábban önkormányzati pénzből felújított Bertalanpusztára vezető út, nem 

önkormányzati, hanem állami tulajdonban van. Kiemeli, hogy kérték a tulajdonjog átruházását, 

de válaszra sem méltatták az önkormányzatot. 

 

Takácsné Illés Henriett alpolgármester 

 

Kiemeli, hogy több helyen a településen fontos lenne gyalogátkelő felfestése, így például az 

önkormányzattal szemben, az általános iskola előtt vagy a Jókai utcából a parkba vezető útra. 

 

Péntek László polgármester 

 

Egyeztetni fog a közúttal a gyalogátkelők felfestésével kapcsolatban. 

 

Pékó Gábor képviselő 

 

Folyamatos probléma, hogy a Mária-telepi temető előtti úton a 68-as főút felé állandóan 

közlekednek teherautóval, pedig a tábla szerint nem lehetne. Véleménye szerint tönkre fogják 

tenni az önkormányzat által felújított utat. 
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Takács Arabella képviselő 

 

Elmondja, hogy a református temető előtt ki lehetne alakítani parkolókat, csak fel kellene tölteni 

a területet. 

 

Péntek László polgármester 

 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy tavasszal fogják a tüskevári löszfalat 

„vágni”, az ott keletkező földdel fel fogják tölteni a református temető előtti területet. 

 

Dr. Mohr Tamás háziorvos 

 

Megjegyzi, hogy Bertalanpuszta halálra van ítélve, talán 12 család lakik már csak kint. 

Véleménye szerint arra kellene ösztönözni a családokat, hogy költözzenek be a faluba. 

Elmondja, hogy többféle országos támogatási lehetőség van, ezeket a családokat tanácsadással 

kellene segíteni, mivel többnyire nincsenek tisztában a lehetőségeikkel és a feltételekkel. 

 

Sára Erika képviselő 

 

Véleménye szerint a szociális támogatás terhére lehetne valamilyen juttatást kitalálni a bertalani 

családok beköltözésének elősegítésére 2020. évben. 

 

 

e) Táblagépekre beérkezett ajánlatok elbírálása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Ügyrendi és 

Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a táblagépekre beérkező ajánlatokat. 

 

Gyöngyösi Norbert az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság tagja 

 

Bizottsága megtárgyalta a táblagépek beszerzésére érkezett három ajánlatot, és indítványozza, 

hogy a legjobb ajánlatot adó iLX RootNET Kft.-től rendelje meg az önkormányzat a 10 db 

táblagépet. 

 

Péntek László polgármester a bizottsági javaslat alapján szavazásra bocsátja a táblagépek 

beszerzését. 

 

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

testület a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 260/2019. (XII. 17.) 

önkormányzati határozata táblagépek megrendeléséről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 10 db 

táblagépet az iLX RootNET Kft.-től rendeli meg. A képviselő-testület a táblagépek 

1.639.900 Ft összegű költségét a tartalék terhére jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 
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f) Köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel teljesítéséről: 

Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvény 38. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzati képviselő 

megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét a 

köztartozásmentes adózói adatbázisba. Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő 

felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a 

képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

minden tagja, az előírt határidőre eleget tett a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő 

felvételi kötelezettségének a törvényi előírásoknak megfelelően, melyről igazolás is 

becsatolásra került. 

 

Péntek László polgármester javasolja a képviselők köztartozásmentes adózói adatbázisba 

történő felvételi kötelezettségéről szóló tájékoztató tudomásul vételét. 

 

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

testület a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 261/2019. (XII. 17.) 

önkormányzati határozata köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételi 

kötelezettség igazolásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző tájékoztatóját, amely 

szerint a képviselő-testület minden tagja a törvényi előírásoknak megfelelően eleget tett 

a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételi kötelezettségének, 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szabad Józsefné polgármester 

 

 

 

 

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

berekeszti. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 Péntek László dr. Varga Katalin 

 polgármester jegyző 


