
J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január 28.-án, az 

önkormányzat házasságkötő termében 14.00 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti 

soron következő nyilvános üléséről.  

 

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Pékó Gábor, Takács Arabella és Sára Erika 

képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül Széll Árpádné a roma 

nemzetiségi önkormányzat elnöke, Horváth Lászlóné a Segesdi Tündérkert Óvoda megbízott 

vezetője, Horváth Attila a Segesdi Sportegyesület elnök, valamint dr. Varga Katalin jegyző. 

Takácsné Illés Henriett alpolgármester jelezte, hogy 10 percet késik az ülésről. 

A testületi ülésen jelen van 7 fő segesdi lakós. A jelen lévő Ignácz György és Péntek Bálint az 

Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság tagja. 

 

Az első napirendi ponton jelen van Raab Gábor a DRV Zrt. műszaki csoportvezetője. 

 

Távol (igazoltan): Talián Bálint Attila és Gyöngyösi Norbert képviselők. 

 

A polgármester köszönti a megjelent képviselőket, valamint a testületi ülést megtisztelő 

segesdi lakósokat. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés 

határozatképes, azt megnyitja. 

 

A polgármester módosító indítványt terjeszt a napirendi sorhoz. Javasolja, hogy a testület a 

11./ napirendi pontban tárgyalja meg az Ebrendész Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés 

módosítását, tehát az egyéb ügyek a 12./ napirendi pont legyen. 

 

A módosított napirendi javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadja: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I. 28.) önkormányzati 

határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Tájékoztató a szennyvíztelep vízellátásáról. 

Előadó: DRV Zrt. munkatársai 

 

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

Előadó: Péntek László polgármester 

 

3./ A települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

4./ Segesd Község Önkormányzata kötelezettségvállalási szabályzatának elfogadása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

5./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 

Előadó: Péntek László polgármester 
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6./ Segesd Község közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálata. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

7./ Segesd Község Önkormányzata Önköltségszámítási szabályzatának felülvizsgálata. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

8./ Óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

9./ Az általános iskolai felvételi körzetek véleményezése. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

10./ Önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

11./ Az Ebrendész Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

12./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ Tájékoztató a szennyvíztelep vízellátásáról. 

Előadó: Raab Gábor műszaki csoportvezető 

 

Raab Gábor a DRV Zrt. műszaki csoportvezetője köszönti a megjelenteket, és megköszöni a 

meghívást. Tájékoztatást ad arról, hogy a szennyvíztelep vízellátása jelenleg egy fúrt kútról 

működik. Elmondja, hogy a DRV már korábban is jelezte, hogy nem lesz megfelelő a kút 

működése. Kiemeli, hogy a fúrt kútból nyert víz rontja a meglévő technológiát. Elmondja, 

hogy a víz a mosatáshoz és a meglévő technológiához szükséges, és ha nem megfelelő a víz, 

akkor több adalék kell hozzá.   

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy kettő megoldás van, az egyik a település északi részén 

lévő aknából, a másik pedig a Tompa M. utca végéről kiépíteni egy vezetéket. Elmondja, 

hogy a gördülő fejlesztési tervben 50 millió forint van beépítve a kivitelezésre, de az indikatív 

árajánlatok alapján valószínű, hogy 40 millió forintból is ki tudnák építeni vezetéket. 

Megjegyzi, hogy a beruházás megvalósításával a meglévő gépek élettartama 10 évvel is 

megnőne.  

 

Kérdések és hozzászólások: 

 

Takács Arabella képviselő 

 

Megkérdezi, hogy miért nem kaptak írásos tájékoztatót a problémáról és megkérdezi, hogy 

vannak-e szűrők a kútban? 

 

Raab Gábor műszaki csoportvezető 

 

A kérdésekre válaszolva elmondja, hogy el fognak készíteni egy írásos dokumentációt. 

Elmondja, hogy a szűrés nem változtatná meg a vízminőséget, illetve egy víztisztítási 

technológia kiépítése 30-40 millió forintba kerülne. 
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Takács Arabella képviselő 

 

Megkérdezi, hogy nem-e az a probléma, hogy nem megfelelő a szivattyú, illetve, hogy nem 

lenne-e olcsóbb, hogy fúrnak egy új kutat? 

 

Raab Gábor műszaki csoportvezető 

 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy mellékkutat lehetnek fúrni, de ez is generálná a 

költségeket, és megjegyzi, hogy egy 100 méteres kút fúrása körülbelül 20 millió forintba 

kerülne.  

 

Takács Arabella képviselő 

 

Megkérdezi, hogy nem lehetséges az, hogy kivitelezési probléma volt? 

 

Péntek László polgármester 

 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy nem volt kivitelezési probléma, mivel a 

kivitelezés a tervek szerint valósult meg. 

 

Raab Gábor műszaki csoportvezető 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a meg nem válaszolt kérdésekre írásban fog választ adni. 

 

Péntek László polgármester 

 

Elmondja, hogy az önkormányzat az eszközhasználati díjat csak a vízzel kapcsolatos 

felújításra, pótlásra használhatja fel. Megjegyzi, hogy a kivitelezés nagy részét az 

önkormányzat az eszközhasználati díjból fizetné. 

 

Sára Erika képviselő 

 

Megjegyzi, hogy a gördülő fejlesztési tervben 50 millió forint volt betervezve a beruházásra, 

megkérdezi, hogy ez fedezné-e a kiadásokat? 

 

Raab Gábor műszaki csoportvezető 

 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy meg kell nézni, hogy mennyi pénz van az 

önkormányzat elkülönített számláján, megjegyzi, hogy véleménye szerint fedezné a 

kiadásokat. 

 

Péntek László polgármester 

 

Tájékoztatást ad arról, hogy a jövőben az önkormányzatnak feladata lesz a régi kazettás 

szennyvíztároló megszüntetése, rekultivációja, tehát erre a költségre is számítani kell.  

 

 

Takácsné Illés Henriett alpolgármester megérkezik a testületi ülésre, és ezzel 5 főre nőtt a 

szavazati joggal rendelkező, megjelent képviselők száma. 
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Raab Gábor műszaki csoportvezető 

 

Véleménye szerint szükség lenne egy ütemezés számítására, mivel, ha a vezeték kiépítésre 

kerül, akkor utána lehetne a szennyvíz-iszapágyak rekultivációjára „fordulni”. Megjegyzi, 

hogy a rekultiváció körülbelül 70 millió forintba kerülne. Elmondja, hogy a 70 millió forint 

egy kalkuláció, a nagyatádi régi szennyvíztelep megszüntetésének költségéből számítva. 

Kiemeli, hogy a 70 millió forint biztosan elegendő lesz rá. Tájékoztatást ad arról, hogy 

indikatív árajánlat alapján, közbeszerzési eljárás keretében folytatnák le az eljárást. 

Hangsúlyozza, hogy minden esetben indikatív árajánlatok és testületi döntés alapján indul az 

eljárás. 

 

Sára Erika képviselő 

 

Megkérdezi, hogy az eszközhasználati díjból megvalósítható-e a rekultiváció? Megjegyzi, 

hogy amennyiben nincs határidő a megszüntetésre, akkor az elkülönített számlán a 

kivitelezésig még gyűlhet pénz. 

 

Raab Gábor műszaki csoportvezető 

 

Tájékoztatást ad arról, hogy Nagyatádon a katasztrófavédelem írta elő a rekultivációt, és ezt 

az igényt a DRV Zrt. az önkormányzat felé továbbította, mivel a megszüntetés nem a DRV 

Zrt.-t, hanem a tulajdonos önkormányzat kötelezettsége. 

 

Péntek László polgármester 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben 2020. évre 

10.200.000 forint van tervezve azonnal javításra felhasználható tételként. Elmondja, hogy ha 

köteleznék például 2025. évben az önkormányzatot a rekultivációra, és nem lesz elegendő 

pénz az elkülönített számlán, akkor az önkormányzatnak önerőt is biztosítania kell. 

Megjegyzi, hogy a tervek mindenképpen szükségesek az eljárás megindításához. 

 

Takács Arabella képviselő 

 

Elmondja, hogy a döntése kialakításához szüksége van írásos dokumentációra, mivel enélkül 

nem tud felelős döntést hozni. 

 

Péntek László polgármester megköszöni Raab Gábor műszaki csoportvezető tájékoztatását. 

Megjegyzi, hogy a tervezéssel kapcsolatos döntés a februári képviselő-testületi ülésen 

„születik”, az írásos tájékoztató birtokában. 

 

Raab Gábor műszaki csoportvezető elhagyja az üléstermet. 

 

 

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

tevékenységről. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: 
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A napirendi pont ezen részéhez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (I. 28.) 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 tevékenységekről. Elmondja, hogy az 

előző képviselő-testületi ülés 2019. december 17-én volt. Tájékoztatást ad arról, hogy 2019. 

december 20-án volt a „Mindenki karácsonya” a művelődési házban. Elmondja, hogy még 

karácsony előtt elköszönt az önkormányzat Foki Péterné óvónőtől, aki nyugdíjba vonul. 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2020. január 7-én megkezdődött a művelődési ház 

nagyterme padozatának felújítása. Elmondja, hogy 2020. január 15-én a múzeumban a 2020. 

évre vonatkozó programok megbeszélését tartották. 

 

Kérdések és hozzászólások: 

 

Takács Arabella képviselő 

 

Megjegyzi, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a program-megbeszélésen. 

Megkérdezi, hogy amennyiben van szabad időpont, akkor nem is lehet semmilyen programot 

tartani a településen, azért, mert januárban nem lett lefixálva? 

 

Péntek László polgármester 

 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy nem szeretné, ha egymásra szerveződnének 

a programok, ezért majd a testület egyedileg dönti el a le nem fixált program 

megvalósításának lehetőségét. 

 

Pékó Gábor képviselő 

 

Emlékezteti a megjelenteket, hogy a művelődési ház nagyterme padozatának felújítását 

kivitelező cég kiválasztásakor megkérdezték, hogy az önkormányzat dolgozói szedik-e fel a 

parkettát. Megjegyzi, hogy akkor az volt a válasz, hogy nem. Tudomása szerint mégis 

önkormányzati dolgozók szedték fel a parkettát. 

 

Péntek László polgármester 
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A képviselő által elmondottakra reagálva kiemeli, hogy a parketták nagyon bitumenesek 

voltak, ezért be kellett segítenie az önkormányzati dolgozóknak is. Megjegyzi, hogy a 

felszedett parkettát az önkormányzat elajándékozta fűtésre. 

 

Sára Erika képviselő 

 

Kéri, hogy a hozzászólását a jegyzőkönyvben szó szerint rögzítsék: 

 

„Véleményem szerint a 2019. december 17-i testületi ülésen nem döntött a képviselő-testület 

arról, hogy 10 db táblagépet az iLX RootNet Kft-től rendeli meg az önkormányzat. 

Arról szó volt, hogy beszerzésre kerültek az árajánlatok. De arról, hogy az árajánlatok 

megérkeztek az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a három ajánlatot és 

indítványozta, hogy a legjobb árajánlatot adó iLX RootNET Kft-től rendelje meg az 

önkormányzat, szó sem volt. 

Azt sem értem, hogy a Pénzügyi és Szociális Bizottságnak erről miért nem volt tudomása, 

hiszen az SZMSZ 6. melléklete alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság feladatai között 

szerepel, hogy a pénzügyi kihatású előterjesztés a bizottság előzetes állásfoglalásával 

terjeszthető elő a képviselő-testület elé. 

Szeretném tudni, hogy ki volt a másik kettő ajánlatot adó, és szeretném látni az árajánlatokat.” 

 

Dr. Varga Katalin jegyző 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság tagjai a 

bizottsági ülésen megnézték és megtárgyalták a három árajánlatot, és ennek megfelelően 

indítványozta a testületi ülésen az elfogadást. Elmondja, hogy a testületi ülésen senki sem 

kérte az árajánlatok bemutatását, a bizottság indítványát elfogadták. Megkérdezi, hogy 

behozza-e az ügyiratot, mely tartalmazza a három árajánlatot. 

 

Péntek László polgármester 

 

Elmondja, hogy a következő képviselő-testületi ülésre be fogja hozni a három árajánlatot. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó 

javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (I. 28.) 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 települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata. 

Előadó: Péntek László polgármester 
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Kiegészítés:  

 

Péntek László polgármester elmondja, hogy a szervezeti és működési szabályzat módosítására 

nem kerül sor, mivel a szervezeti és működési szabályzat 5. mellékletét képező 

együttműködési megállapodás nem igényel módosítást.  Javasolja az együttműködési 

megállapodás változtatás nélküli elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja, melyet a testület 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (I. 28.) önkormányzati 

határozata Segesd Község Önkormányzata és Segesd Község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata közötti együttműködési megállapodásról. 

 

A képviselő-testület Segesd Község Önkormányzata és Segesd Község Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást felülvizsgálta és 

megállapítja, hogy az együttműködési megállapodást változatlan tartalommal 

elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

4./ Segesd Község Önkormányzata kötelezettségvállalási szabályzatának módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés: 

 

Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kötelezettségvállalási 

szabályzatot a személyi változások miatt kellett módosítani. Kiemeli, hogy a módosított 

szabályzat 2020. február 1. napjával lép hatályba. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a szabályzat előterjesztés szerinti módosítását szavazásra bocsátja. 

 

Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (I. 28.) önkormányzati 

határozata az önkormányzat kötelezettségvállalási szabályzatának módosításáról. 
 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

kötelezettségvállalási szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1./ A szabályzat 6. melléklet 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
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2. 

 

Dr. Mohr József 

Tamás 
(polgármester 

akadályoztatása, 

illetve érintettsége 

esetén) 

Segesd Község 

Önkormányzatának 

alpolgármestere 

 
Ávr. 52. § 

 

 

 
2019. október 13. 

(önkormányzati 

választás) 
1/2020. 

2./ A szabályzat 6. melléklete a következő 3. sorral egészül ki: 

  

 
3. 

 

Takácsné Illés 

Henriett 
(polgármester 

akadályoztatása, 

illetve érintettsége 

esetén) 

Segesd Község 

Önkormányzatának 

alpolgármestere 

 
Ávr. 52. § 

 

 

 

 

 

3./ A szabályzat 7. melléklet 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 
2. 

 

Dr. Mohr József 

Tamás 
(polgármester 

akadályoztatása, 

illetve érintettsége 

esetén) 

Segesd Község 

Önkormányzatának 

alpolgármestere 

 
Ávr. 57. § 

 

 

 
2019. október 13. 

(önkormányzati 

választás) 

 

 

4./ A szabályzat 7. melléklete a következő 2/a. sorral egészül ki: 

 

 
2/a. 

 

Takácsné Illés 

Henriett 
(polgármester 

akadályoztatása, 

illetve érintettsége 

esetén) 

Segesd Község 

Önkormányzatának 

alpolgármestere 

 
Ávr. 57. § 

 

 

 

 

 

5./ A szabályzat 9. melléklet 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 
2. 

 

Dr. Mohr József 

Tamás 
(polgármester 

akadályoztatása, 

illetve érintettsége 
esetén) 

Segesd Község 

Önkormányzatának 

alpolgármestere 

 
Ávr. 59. § 

 

 

 
2019. október 13. 

(önkormányzati 

választás) 

 

6./ A szabályzat 9. melléklete a következő 3. sorral egészül ki: 

 

 
3. 

 

Takácsné Illés 

Henriett 
(polgármester 

akadályoztatása, 

illetve érintettsége 

esetén) 

Segesd Község 

Önkormányzatának 

alpolgármestere 

 
Ávr. 59. § 
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7./ A képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot a 

jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

5./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 

ingatlanokat az ingatlan-vagyon kataszter tartalmazza. Kiemeli, hogy 2019-ben az 

önkormányzat eladta a 815 hrsz.-ú és az 1217/5 hrsz.-ú ingatlanokat, ezért törlésük szükséges, 

illetve területszámítási hiba javítása következtében a Somogy Megyei Kormányhivatal 

Nagyatádi Járási Hivatal Járási Földhivatali Osztály határozata alapján a 0232, a 0268 és a 

0269 hrsz.-ú ingatlanok területe javításra került. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Ignácz György az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság tagja 

 

Bizottsága a vagyongazdálkodásra vonatkozó módosító rendelet-tervezet megtárgyalta, és az 

előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

 

A polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja és a testület azt 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 

rendeletet alkotja meg: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2020. (I. 29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  

6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

6./ Segesd Község közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálata. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester elmondja, hogy az önkormányzat vagyonrendelete értelmében a 

vagyongazdálkodási tervet minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni. Kiemeli, hogy az 

előző napirendi pontban elmondottak miatt vált szükségessé a vagyongazdálkodási terv 

módosítása. A polgármester javasolja a vagyongazdálkodási terv módosításának elfogadását.  
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Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (I. 28.) önkormányzati 

határozata vagyongazdálkodási terv módosításáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Segesd Község 

Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

1./ A vagyongazdálkodási terv VIII. Fejezet 4. pontjának második bekezdésében 

szereplő „100” szöveg helyébe „99” szöveg lép. 

 

2./ A vagyongazdálkodási terv 1. melléklet „Korlátozottan forgalomképes 

törzsvagyon” táblázat 182. sor harmadik oszlopában szereplő „6600” szövegrész 

helyébe „5368” szöveg lép. 

 

3./ A vagyongazdálkodási terv 1. melléklet „Korlátozottan forgalomképes 

törzsvagyon” táblázat 185. sor harmadik oszlopában szereplő „2572” szövegrész 

helyébe „2603” szöveg lép. 

 

4./ A vagyongazdálkodási terv 1. melléklet „Korlátozottan forgalomképes 

törzsvagyon” táblázat 186. sor harmadik oszlopában szereplő „29617” szövegrész 

helyébe „29650” szöveg lép. 

 

5./ Hatályát veszti a vagyongazdálkodási terv 2. melléklet „Forgalomképes vagyon” 

táblázat 49. sora. 

 

6./ Hatályát veszti a vagyongazdálkodási terv 2. melléklet „Forgalomképes vagyon” 

táblázat 84. sora. 

 

7./ A vagyongazdálkodási terv 2. melléklet „Forgalomképes vagyon” táblázat 71. 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
71. 997/1 82 Beépítetlen terület Arany János utca 

 

8./ A vagyongazdálkodási terv 2. melléklet „Forgalomképes vagyon” táblázat a 

következő 71/a. ponttal egészül ki: 

 
71/a. 997/2 2044 Beépítetlen terület Arany János utca 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

7./ Segesd Község Önkormányzata Önköltségszámítási szabályzatának felülvizsgálata. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 
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A polgármester az írásos előterjesztés annyival egészíti ki, hogy a felülvizsgálat a 2019. évi 

tényleges kiadások alapján történt. Kiemeli a főbb költségeket a fénymásolás, a helyiségek 

használata és a traktor használata vonatkozásában. Javasolja a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt szabályzat elfogadását. 

 

Kérdések és hozzászólások: 

 

Takács Arabella képviselő 

 

Megkérdezi, hogy mennyibe kerül a kaszálás költsége? 

 

 

 

Dr. Varga Katalin jegyző 

 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy az idős lakósoknak 1800 forint körül van óránként, 

egyéb személyeknek pedig 5000 forint. Megjegyzi, hogy 2019. júliusában fogadta el a testület 

az 5000 forintra módosítást, mivel nagyon sok volt az igény és a dolgozók az önkormányzat 

területeivel sem végeztek. 

 

Péntek László polgármester 

 

Megjegyzi, hogy nem tudni, hogy 2020-ban milyen közfoglalkoztatási létszámmal számolhat 

az önkormányzat, hogy lesz-e egyáltalán olyan, aki az önkormányzati területeket kaszálja. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester a javaslát szavazásra bocsátja. 

 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (I. 28.) önkormányzati 

határozata szabályzat módosításáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt önköltségszámítási szabályzatát a 

jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

8./ Óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a jelenlegi óvodavezető, 

megbízott óvodavezetőként látja el feladatát. Javasolja az írásos határozati javaslat 

elfogadását. 
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Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (I. 28.) önkormányzati 

határozata óvodavezetői pályázat kiírásáról.   

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a  

Segesdi Tündérkert Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: Somogy megye, 7562 Segesd, Teleki utca 32. (II. számú óvoda) 

7562 Segesd, Szabadság tér 6. (I. számú óvoda) 

 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év 

 

Kezdő napja: 2020. augusztus 1. 

Megszűnésének időpontja: 2025. július 31. 

A beosztáshoz tartozó, vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény 

tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési - oktatási intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltakra.  

 

Illetmény és egyéb juttatások: 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a 326/2013. (VIII.30.) Korm. 

rendeletben foglaltak az irányadók. 

 

 Pályázati feltételek: 

 

1. Főiskola, óvodapedagógus végzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett 

intézményvezetői szakképzettség (közoktatás-vezető, tanügy-igazgatási szakértő, 

vezető óvodapedagógus) végzettség,  

2. Legalább 5 éves óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,  

3. Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

4. Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.  
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Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

5 év szakmai gyakorlat igazolása, szakmai önéletrajz, szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői 

program, fejlesztési elképzelésekkel, az iskolai végzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok 

másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a pályázati anyag 

kezeléséről az adatvédelmi törvény figyelembevételével, és a személyes adatainak a 

kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy 

zárt ülésen kívánja, nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 20. 

 

A pályázat elbírálásának módja: a fenntartó képviselő-testület a véleményezési határidő 

lejártát követő ülésén bírálja el a pályázatokat. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31. 

 

A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad: Péntek László polgármester, a 06-82/598-002 

telefonszámon. 

 

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Segesd Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (7562 Segesd, Szabadság 

tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot, 

valamint a munkakör megnevezését: „óvodavezető”. 

 

2. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás 

megjelentetéséről az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a Kormányzati Személyügyi 

Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán (Közszolgálati 

Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF) és Segesd község honlapján. 

 

Határidő: KSZF megjelenés: 2020. május 20. 

Felelős: Péntek László polgármester 
 

9./ Az általános iskolai felvételi körzetek véleményezése. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kaposvári tankerületi 

központ megküldte az önkormányzatoknak az általános iskolák kijelölt körzeteinek tervezetét. 

Javasolja, hogy a képviselő-testület értsen egyet a segesdi általános iskola kijelölt felvételi 

körzetével. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következők szerint határoz: 

 



14 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (I. 28.) önkormányzati 

határozata általános iskolai felvételi körzetről. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése alapján, a segesdi általános 

iskola 2020/2021-es tanévre vonatkozóan megállapított és kijelölt felvételi körzetével, 

valamint a kötelező felvételt biztosító általános iskolai adatokkal (Segesdi IV. Béla 

Király Általános Iskola) egyetért, változtatást nem javasol.  

 

2./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Kaposvári Tankerületi Központot a 

testület döntéséről értesítse. 

 

Határidő: 2020. február 15. 

Felelős: dr. Varga Katalin jegyző 

 

10./ Önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Petőfi utcában a 615/3 hrsz.-

ú ingatlant jelenleg Kovács Tibor műveli. Javasolja Kovács Tibor segesdi lakóssal bérleti 

szerződés megkötését. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (I. 28.) 

önkormányzati határozata ingatlan bérbeadásáról. 

 

1./ A képviselő-testület a Segesd belterületén önkormányzati tulajdonban lévő 615/3 

helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlant, 2020. január 1. 

napjától 2025. december 31. napjáig, Kovács Tibor 7562 Segesd, Kossuth utca 66. 

szám alatti lakos részére bérbe adja. 

 

2./ A képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott földrészletek éves bérleti díját 

bruttó 5 Ft/m2 összegben határozza meg. 

 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

11./ Az Ebrendész Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 
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A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Makai István gyepmester ez idáig évente 

10 ebet vitt el, havi bruttó 40.000 forintért. Elmondja, hogy a 2020. február 1-től hatályos 

szerződés szerint 20 kutyát vinne el, havi bruttó 80.000 forintért. Javasolja a szerződés-

tervezet elfogadását. 

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólások: 

 

Pékó Gábor képviselő 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Ötvöskónyi településen volt olyan korábban, hogy a 

rendőr az önkormányzat munkatársával kiment közterületre, és ha kint volt egy kutya, akkor a 

rendőr megkérdezte az ott élőt, hogy az övé-e az eb, ha az övé volt, akkor a rendőr azonnal 

megbüntette. Véleménye szerint ez hasznos volt. 

 

Sára Erika képviselő 

 

Megjegyzi, hogy a kóbor ebek elszállítása az önkormányzat kötelező feladata. 

 

Takács Arabella képviselő 

 

Nem ért egyet azzal a módszerrel, hogy a gyepmester nem fogja be a kutyát, hanem csak 

akkor viszi el, ha be van zárva. Megjegyzi, hogy sokallja az összeget. 

 

Dr. Varga Katalin jegyző 

 

Tájékoztatást ad arról, hogy Ötvöskónyiban, december végén egy darab kutya elszállítása 

72.000 forintjába került az önkormányzatnak. 

 

Takácsné Illés Henriett alpolgármester 

 

Elmondja, hogy ha probléma van, akkor az önkormányzat nem tud kit hívni, csak a 

gyepmestert. Véleménye szerint is vicces, hogy a gyepmester nem fogja be a kutyákat, de 

szüksége van a szolgáltatásra az önkormányzatnak. 

 

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

 

A javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020. (I. 28.) 

önkormányzati határozata szerződés megkötéséről. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ebrendész Kft. (8709 

Marcali, Május 1 utca 4.) ajánlatát, mely 20 db eb befogását tartalmazza, havonta 

bruttó 80.000 forint összegért, elfogadja. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 

aláírására. 
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Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

12./ Egyéb ügyek. 

 

a) Árajánlat kérése veszélyes fák kivágására: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a temetőkben és a 

futballpályán is vannak veszélyes fák. Elmondja, hogy árajánlatot kér a veszélyes fák 

kivágására, az árajánlatok beérkezését követően tájékoztatja a testületet. 

 

 

 

 

b) Árajánlat kérése a művelődési ház nyílászáróinak cseréjére: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a művelődési ház nagyterme 

nyílászáróinak cseréjére árajánlatot kér. Elmondja, hogy egy ajánlat már van, mely bruttó 1,5 

millió forintról szól. Elmondja, hogy az árajánlatok beérkezését követően tájékoztatja a 

testületet. 

 

 

c) Árajánlat kérése kamerarendszer kiépítésére: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a települési kamerarendszer 

kiépítésére vonatkozóan kért árajánlatot. Elmondja, hogy a temetői szemetesek használata 

hagy kívánni valót maga után.  

 

Takácsné Illés Henriett alpolgármester 

 

Megkérdezi, hogy a kamerák csak a temetőnél lennének? 

 

Péntek László polgármester 

 

Az alpolgármester kérdésére válaszolva elmondja, hogy nem csak a temetőknél, hanem a 

település több pontján lennének kamerák. 

 

Takácsné Illés Henriett alpolgármester 

 

Emlékezteti a megjelenteket, hogy az elmúlt ülésen szó esett a kisebb méretű, kerekes kukák 

felállításának lehetőségéről. 

 

Péntek László polgármester 

 

A kerekes kukákkal kapcsolatban elmondja, hogy a szolgáltató szerint csak 1 köbméteres 

kerekes kukák vannak, ezek pedig nagyon kicsik. 

 

Takács Arabella képviselő 
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Véleménye szerint olcsóbb megoldást kell találni a kamerarendszernél. Elmondja, hogy a 

megoldás az lenne, ha a kukák a temetőn belül lennének. 

 

Péntek László polgármester 

 

Hangsúlyozza, hogy a kamerák nem csak a temetői konténereket figyelnék. Elmondja, hogy a 

kamerarendszer kiépítésére vonatkozó árajánlatok beérkezését követően, tájékoztatni fogja a 

testületet. 

 

 

d) Díszfák beszerzésére árajánlat kérése: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a díszfák beszerzésére 

vonatkozóan elküldte az ajánlat-kérőket. Elmondja, hogy az ajánlatok beérkezését követően 

tájékoztatni fogja a testületet. 

e) Művelődési ház vagyonvédelme: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Szegecs Patrol Kft. 

árajánlatot küldött a művelődési ház vagyonvédelmi rendszerének telepítésére, nettó 228.600 

Ft összegben. Elmondja, hogy a vagyonvédelmi rendszer kiépítését megrendelte.  

 

 

f) Az önkormányzat épületének felújítása: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat alsó 

szintjének felújítására nyert pályázatot az önkormányzat, viszont a felső szint kiépítésére 

sajnos nem. Elmondja, hogy a jelenlegi zsúfolt állapot megszüntetésére több megoldás is van, 

az egyik, hogy a jelenlegi házasságkötő teremből három irodát alakítanának ki, a 

házasságkötő termet pedig a művelődési ház nagytermébe helyeznék el. Megjegyzi, hogy a 

múzeum harmadik szintje is megfelelne házasságkötő teremnek, de az idős, nehezen mozgó 

személyek oda nem tudnának felmenni. 

 

Takács Arabella képviselő 

 

Megkérdezi, hogy a múzeum alsó szintjén nem lehetne-e kialakítani a házasságkötő termet? 

 

Péntek László polgármester 

 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a múzeum alsó szintje nagyon kicsi, ott nem 

lehetne kialakítani. 

 

Sára Erika képviselő 

 

Megerősíti, hogy a múzeum alsó szintje, a mérete és a jelenlegi kialakítás miatt nem alkalmas 

házasságkötésre. 

 

Péntek László polgármester kéri a képviselőket, hogy gondolkodjanak az önkormányzat 

épületének felújítási megoldásain. 
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g) Polcok rendelésének megtárgyalása: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat pincéjének 

egyik helyiségébe polcokat kellene rendelni, az iratok elhelyezése érdekében. Elmondja, hogy 

egy darab négy méteres salgó polc 80.000-100.000 forintba kerül, és ebből legalább kettőre 

lenne szükség. Javasolja a polcok megrendelését és a szükséges költség biztosítását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020. (I. 28.) 

önkormányzati határozata polcok megrendeléséről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az iratok rendezéséhez 

szükséges polcok költségét a tartalék terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert 

a polcok megrendelése.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester  

 

 

h) Konyhai mosógép vásárlásának megtárgyalása: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a konyhán tönkre ment a 

mosógép, melynek pótlása minél előbb szükséges. Javasolja a mosógép megrendelését és a 

szükséges költség biztosítását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020. (I. 28.) 

önkormányzati határozata mosógép megrendeléséről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a konyhai mosógép költségét a 

tartalék terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a mosógép megrendelése.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester  

 

 

i) Tájékoztató felsőoktatási ösztöndíj pályázatról: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Nagyatád Város 

Önkormányzata az EFOP-os pályázat keretében ösztöndíj pályázatot írt ki olyan főiskolai és 

egyetemi szakokra, melyek hiányszakmák. Kiemeli, hogy az ösztöndíj mértéke 
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személyenként 48.000 Ft/félév, tehát havi 12.000 Ft. Hangsúlyozza, hogy a pályázatot közzé 

teszik a település honlapján és facebook oldalán is.  

 

 

j) SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület támogatása: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a SegŐsdi Hagyományőrző és 

Íjász Egyesület 200.000 Ft összegű támogatási kérelmet nyújtott be, a 2020. évi programjaik 

lebonyolításához. Javasolja a 200.000 Ft összegű támogatást biztosítását, és annak 2020. évi 

költségvetésbe tervezését.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a polgármester szavazásra bocsátja, amelyet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

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

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (I. 28.) 

önkormányzati határozata támogatás biztosításáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000 Ft összegű támogatást 

biztosít a SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület részére. A támogatás összege az 

önkormányzat 2020. évi költségvetésébe kerül tervezésre.  

  

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

k) A polgármester társulási tanácsba való képviseletére vonatkozó döntések 

visszavonása: 

 

Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy a testület az alakuló ülésen 

döntést hozott a polgármester társulási tanácsba történő képviseletéről. Elmondja, hogy a 

döntés szerint a polgármestert, akadályoztatása esetén az alpolgármester, az alpolgármester 

akadályoztatása esetén pedig az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke képviseli a 

társulási tanácsba. Kiemeli, hogy Nagyatádi Város Jegyzője jelezte, hogy a döntések nem 

felelnek meg, mivel kizárólag a helyettesítésre vonatkozóan állapítanak meg szabályokat. 

Kéri az alakuló ülésen hozott döntések visszavonását, és a helyes döntés meghozatalát, mely 

szerint elsődlegesen a polgármester vesz részt a társulási tanácsban. 

 

Péntek László polgármester javasolja a 215/2019. (X. 29.) és a 216/2019. (X. 29.) 

önkormányzati határozatok visszavonását. Javasolja, hogy a testület állapítsa meg, hogy 

alapesetben a polgármester, annak akadályoztatása esetén pedig az alpolgármester képviseli a 

települést a társulási tanácsban. 

 

A polgármester elsőként javasolja a delegálásra vonatkozó korábbi döntések visszavonását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a polgármester szavazásra bocsátja, amelyet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. (I. 28.) 

önkormányzati határozata döntések visszavonásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fogalmazási hiba miatt, az 

alakuló ülésen hozott 215/2019. (X. 29.) és a 216/2019. (X. 29.) önkormányzati 

határozatokat visszavonja. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős: Péntek László polgármester 

 

A döntés meghozatalát követően az alpolgármester javasolja a Rinyamenti Többcélú 

Kistérségi Önkormányzati Társulás, a Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás, valamint a 

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás társulási tanácsába delegálni Péntek László 

polgármestert. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az alpolgármester kéri, hogy kézfeltartással jelezze, aki egyetért azzal, hogy a Rinyamenti 

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás, a Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás, 

valamint a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás társulási tanácsába Péntek László 

polgármestert delegálják. 

 

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

következő határozatot hozza: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2020. (I. 28.) 

önkormányzati határozata társulási tanácsba való képviseletről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Rinyamenti Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás, a Mecsek Dráva 

Önkormányzati Társulás, valamint a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás társulási 

tanácsába Péntek László polgármestert delegálja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy arról is döntést kell hozni, 

hogy ha a delegált tag nem tud részt venni a társulási tanács ülésén, akkor ki fogja 

helyettesíteni. 

 

Javasolja, hogy a Rinyamenti Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás, a Mecsek Dráva 

Önkormányzati Társulás, valamint a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás társulási tanácsába 

delegált polgármester akadályoztatása esetén Takácsné Illés Henriett alpolgármester vegyen 

részt a társulási tanács ülésén. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Mivel hozzászólás nem volt a javaslatot szavazásra bocsátja. Kéri, hogy kézfeltartással 

jelezze, aki egyetért azzal, hogy a Rinyamenti Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás, a 

Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás, valamint a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 
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társulási tanácsába delegált polgármester akadályoztatása esetén Takácsné Illés Henriett 

vegyen részt a társulási tanács ülésén. 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2020. (I. 28.) 

önkormányzati határozata a polgármester társulásban történő helyettesítéséről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rinyamenti Többcélú 

Kistérségi Önkormányzati Társulás, a Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás, 

valamint a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás társulási tanácsába delegált Péntek 

László polgármester akadályoztatása esetén Takácsné Illés Henriett alpolgármester 

vegyen részt a társulási tanács ülésén.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

l) Egyéb témák: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy felmerült annak lehetősége, 

hogy a „SEGESD” szót nagy méretű betűkből, a település valamely részére ki lehetne tenni. 

 

Takács Arabella képviselő 

 

Véleménye szerint a templom-dombra lehetne tenni a feliratot. 

 

Sára Erika képviselő 

 

Elmondja, hogy több helyen látott már ilyet, és véleménye szerint nagyon jól mutatna. 

 

Péntek László polgármester 

 

Elmondja, hogy 1,5 méteres betűnagyság lenne, és véleménye szerint a művelődési ház előtt, 

a „rézsűbe” is jól mutatna. Kéri a testületi tagokat, hogy gondolkodjanak a megvalósításon. 

Elmondja, hogy észrevétele van az őt és családját is érintő facebook-os kiírással kapcsolatban. 

Kiemeli, hogy őt sem kérdezték meg, ezért elmondja véleményét. /Felolvassa a facebook 

oldalán megjelent kiírást./ Megjegyzi, hogy a korábbi eszmefuttatásokra nem reagált, de erre 

fog! 

 

Sára Erika képviselő 

 

Megkérdezi, hogy a szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan elkészült-e a befizetésekről és a 

kintlévőségekről a kimutatás? Ha igen, akkor mikor történik meg a lakosság felé az 

elszámolás, illetve mennyi az az összeg, amely visszajár a lakosságnak? Mekkora az egy 

érdekeltségi egységre jutó hozzájárulás összege? 

 

Péntek László polgármester 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a feltett kérdésekre a közmeghallgatásos ülésen fog 

választ adni, mely várhatóan március 13-án lesz. 
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Sára Erika képviselő 

 

A jegyző asszonynak jelzi, hogy a 2019. szeptember 19-i ülés nincs fenn a honlapon, kéri 

annak pótlását. 

 

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

berekeszti. 

 

 

Kmf. 

 

 

 Péntek László dr. Varga Katalin 

 polgármester jegyző 
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