
J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 13.-án, 14.00 

órai kezdettel az önkormányzat házasságkötő termében megtartott, soron következő nyilvános 

üléséről.   

 

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

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

valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül Széll Árpádné a roma nemzetiségi 

önkormányzat elnöke, Baranyai Lajosné a Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület elnöke, Büki 

Zsolt a Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület elnöke, Horváth Attila a Segesdi 

Sportegyesület elnöke, Horváth Lászlóné a Segesdi Tündérkert Óvoda megbízott vezetője, 

Bogdán Zoltán közművelődési szakember és dr. Varga Katalin jegyző. 

Az ülésen jelen van 9 fő segesdi lakós. 

 

Péntek László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 

minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  

 

A polgármester az írásos napirendi javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

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

nélkül elfogadva, a következő napirendeket tárgyalja: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2020. (II. 13.) 

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./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása. 

Előadó: Péntek László polgármester  

 

4./ Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása. 

Előadó: Péntek László polgármester  

 

5./ A jegyző beszámolója a 2019. évi adóztatásról. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

6./ Az önkormányzat Cafetéria-szabályzatának módosítása. 

Előadó. dr. Varga Katalin jegyző 

 

 7./ Döntés a „Segesd Szépítése” pályázati kiírásról. 

 Előadó: Péntek László polgármester 

 

 8./ Egyéb ügyek. 
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1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tisztségviselői 

tevékenységről. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról: 

 

A napirendhez kiegészítés, kérdés, nem hangzott el. 

 

Hozzászólás: 

 

Baranyai Lajosné a Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület elnöke 

 

Szeretné megköszönni a képviselő-testületnek, hogy a Vörösmarty utca 31. szám alatti 

épületben kicseréltette a gázkazánt, és ezzel az egyesület működése zavartalan volt. 

Hangsúlyozza, hogy nagyon gyorsan intézkedett az önkormányzat, ezt még egyszer 

megköszöni. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az írásos határozati javaslatot 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a testület a következők szerint 

határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2020. (II. 13.) 

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 arról, hogy az utolsó testületi ülés 2020. január 28.-án volt, illetve 

február 4-én rendkívüli ülést tartottak a gázkazán cseréjével kapcsolatban. Tájékoztatja a 

megjelenteket, hogy a tüskevári temetőben, a futballpályán, valamint a település egyes részein 

felmérték a legveszélyesebb fákat. Elmondja, hogy ez idáig egy ajánlat érkezett a veszélyes 

fák kivágására vonatkozóan, még szükség van kettőre, hogy minél hamarabb tudjanak 

intézkedni. Elmondja, hogy a múlt heti szélvihar nagy kárt okozott a focipályán. Tájékoztatást 

ad arról, hogy a Szabadság tér 16. szám alatti önkormányzati ingatlan megüresedett a tavalyi 

évben. Elmondja, hogy megnézeti egy építészmérnökkel, hogy mit lehetne belőle kihozni, 

felújítás tekintetében.  

Tájékoztatást ad arról, hogy a települési kamerarendszer kiépítésével kapcsolatban a Szegecs 

Patrol Kft. megküldte azoknak a helyeknek a listáját, ahova kamerát terveznek felrakni. 

Megjegyzi, hogy ezzel kapcsolatban szükség lenne egy döntésre, mivel csak akkor állnak neki 

a komolyabb tervezésnek, ha a testület ezt igényli. Elmondja, hogy ki fogja osztani a 

képviselőknek a listát, a kamera-állások helyéről. 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy rengeteg a szemét a településen. Elmondja, hogy a 

kormányhivatal a héten is küldött egy levelet, mely szerint a Rákóczi utcából, a Dankó utcába 

vezető önkormányzati terület tele van kommunális- és egyéb hulladékkal.  
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Kiemeli, hogy helyszíni szemle során ez megállapításra is került, a szemetet elszállították. 

Megjegyzi, hogy nem azért vannak a közmunkások, hogy a segesdiek szemetét szedjék. 

 

Talián Bálint Attila képviselő 

 

A kamerarendszer kiépítésével kapcsolatban elmondja, hogy először meg kell nézni a 

tervezett kamera-helyeket és csak ezt követően tudnak döntést hozni. 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó 

javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

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

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata a két ülés közti tevékenységről.   

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

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

2./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester elmondja, hogy a testület által hozott döntések kerültek 

bedolgozásra a 2019. évi költségvetésbe. Felkéri a bizottsági elnököket, hogy tolmácsoljál a 

bizottságok véleményét. 

 

Gyöngyösi Norbert a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

 

A bizottsága az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítását megtárgyalta és az 

előterjesztés szerint elfogadásra javasolja.  

 

Talián Bálint Attila az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

 

Bizottsága az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítását 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. 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  

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

 

2./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Péntek László polgármester átadja a szót a bizottsági elnököknek. 

 

Talián Bálint Attila képviselő, az Ügyrendi és Településfejlesztési bizottság elnöke 

 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezetét, és azt az 

előterjesztés szerint elfogadásra javasolja azzal, hogy a Segesd Szépítése pályázatra elhatárolt 

összeg 5 millió forint legyen, illetve a konyhai légtechnika kialakítását, valamint az árkok 

karbantartását előtérbe kell helyezni. 

 

Gyöngyösi Norbert képviselő, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

 

Elmondja, hogy bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, azt a további tárgyalásokra 

alkalmasnak tartja azzal, hogy 2020-ban a napközi udvar fejlesztését, valamint a járdák 

felújítását előtérbe kell helyezni. 

 

Péntek László polgármester 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a képviselők a bizottsági ülésen tárgyalták meg a felmerült 

kérdéseket és javaslatokat. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a beterjesztett költségvetést szavazásra 

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

elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata az önkormányzat 2020. évi költségvetésről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi 

költségvetését az előterjesztés szerint elfogadja, és azt a II. fordulós tárgyalásra a 

Segesd Szépítése pályázatra elhatárolt összeg 5 millió forintra emelésével tartja 

alkalmasnak. A képviselő-testület úgy határoz, hogy 2020-ban a napközi udvar 

fejlesztését, a járdák felújítását, az árkok karbantartását, valamint a konyhai 

légtechnika kialakítását helyezi előtérbe.  

 

Határidő: következő testületi ülés 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

4./ Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása. 
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Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

 

A polgármester összefoglalja a határozati javaslatot és kiemeli az óvodai beíratás időpontját 

és helyét. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Az írásos határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a testület a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata az óvodai beíratás időpontjáról.   

   

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) és (2) bekezdése alapján az óvodai 

beíratás időpontját a következők szerint állapítja meg: 

  

▪ 2020. április 21. – 2020. április 22.-ig  800 – 1600 óráig. 

 

2./ A beiratkozás helye a Segesdi Tündérkert Óvoda székhelye: 7562 Segesd, 

Szabadság tér 6. 

 

3./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert és az intézményvezetőt, hogy az óvodai 

beíratás időpontjának közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős: Péntek László polgármester és Horváth Lászlóné megbízott intézményvezető   

 

 

5./ A jegyző beszámolója a 2019. évi adóztatásról. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés: 

 

A jegyző elmondja, hogy a képviselő-testület a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az 

adóztatást. Kiemeli, hogy nagyon sok az egyes adónemek vonatkozásában a hátralék összege, 

de az adóügyekkel foglalkozó kollégák mindent megtesznek a letiltások fokozása érdekében. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester az adózásra vonatkozó beszámoló elfogadását szavazásra bocsátja. Javaslatát 

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

következő határozatot hozza. 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata az adóztatásról szóló beszámolóról. 
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Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati adóztatásról 

szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

6./ Az önkormányzat Cafetéria-szabályzatának módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés: 

 

Dr. Varga Katalin jegyző szóban is ismerteti a szabályzattal kapcsolatos tudnivalókat. 

Elmondja, hogy a 2020-as évre vonatkozóan kellett aktualizálni a szabályzatot, elsősorban 

jogszabályváltozás miatt. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

A szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata a cafetéria szabályzat módosításáról.   

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt cafetéria-szabályzatát a jegyzőkönyv 

melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

7./ Döntés a „Segesd Szépítése” pályázati kiírásról. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy 2017-ben határolt el először az 

önkormányzat 3 millió forintot a pályázatban részt vevők anyagi támogatására, majd a 

pályázati lehetőség 2018-ban és 2019-ben is folytatódott. Emlékeztet arra, hogy az ügyrendi 

bizottság javasolta a keretösszeg 5 millió forintra emelését, és ezt a testületi is jóváhagyta. 

Elmondja, hogy a pályázati kiírást úgy kell módosítani, hogy a pályázatot benyújtani 

szándékozó először be kell, hogy jelentse azt a tevékenységet, melyre pályázni szeretne, és ezt 

a bizottság ellenőrzi, illetve azt is, ha befejezte pl. a felújítást. 

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólások: 
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Gyöngyösi Norbert képviselő 

 

Véleménye szerint a pályázat mindenképpen legyen 2020-ban is, és az egész településre 

terjedjen ki.  

 

Sára Erika képviselő 

 

Egyet ért azzal, hogy az egész falura terjedjen ki a pályázat. 

 

A polgármester javasolja a pályázat egész településre kiterjedő kiírását, valamint 5 millió 

forint biztosítását.  

 

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

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata „Segesd Szépítése” pályázat kiírásáról. 

   

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

„Segesd Szépítése” pályázatra 5.000.000 Ft összeget határol el az önkormányzat 2020. 

évi költségvetésében, a szociális támogatás terhére. 

 

2./ A képviselő-testület úgy határoz, hogy 2020. évben a pályázati kiírást a település 

egészére kiterjeszti. A testület a támogatás igénybevételét ahhoz köti, hogy a pályázni 

kívánó természetes személy a támogatandó tevékenységet, annak megkezdése előtt 

bejelenti. 

 

3./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelő tartalmú 

pályázati kiírást készítse el. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős: Péntek László polgármester  

 

 

8./ Egyéb ügyek. 

 

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

indítványozza a támogatási kérelmet benyújtó szervezeteknek javasolt támogatási összegeket. 

 

a) Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesületének támogatási kérelme: 

 

Gyöngyösi Norbert a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

 

Bizottsága a támogatási kérelmet megtárgyalta, a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei 

Egyesülete részére 20.000 Ft összegű támogatást javasol megállapítani. 

 

A polgármester a bizottsági indítványt szavazásra bocsátja.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata egyesület támogatásáról. 

 

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 Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete részére 10.000 

Ft összegű támogatást 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 

 

 

b) Segesdi Diáksport Egyesületének támogatási kérelme: 

 

Gyöngyösi Norbert a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

 

Bizottsága a támogatási kérelmet megtárgyalta, a Segesdi Diáksport Egyesület részére 63.500 

Ft összegű támogatást javasol megállapítani. 

 

A polgármester a bizottsági indítványt szavazásra bocsátja.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata egyesület támogatásáról. 

 

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 Segesdi Diáksport Egyesület részére 63.500 Ft összegű támogatást 

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 
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c) Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme: 

 

Gyöngyösi Norbert a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

 

Bizottsága a támogatási kérelmet megtárgyalta, a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú 

Alapítvány részére 20.000 Ft összegű támogatást javasol megállapítani. 

 

A polgármester a bizottsági indítványt szavazásra bocsátja.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata alapítvány támogatásáról. 

 

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 Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány részére 20.000 

Ft összegű támogatást 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 

 

 

d) A Somogy Megyei Mozgáskorlátozott Egyesület Nagyatádi csoportjának támogatási 

kérelme: 

 

Gyöngyösi Norbert a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

 

Bizottsága a támogatási kérelmet megtárgyalta, a Somogy Megyei Mozgáskorlátozott 

Egyesület Nagyatádi csoportja részére 20.000 Ft összegű támogatást javasol megállapítani. 

 

A polgármester a bizottsági indítványt szavazásra bocsátja.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata egyesület támogatásáról. 
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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 Somogy Megyei Mozgáskorlátozott Egyesület Nagyatádi csoportja 

részére 20.000 Ft összegű támogatást 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 

 

 

e) A Böhönyei Mentőalapítvány támogatási kérelme: 

 

Gyöngyösi Norbert a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

 

Bizottsága a támogatási kérelmet megtárgyalta, a Böhönyei Mentőalapítvány részére 20.000 

Ft összegű támogatást javasol megállapítani. 

 

A polgármester a bizottsági indítványt szavazásra bocsátja.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata egyesület támogatásáról. 

 

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 Böhönyei Mentőalapítvány részére 20.000 Ft összegű támogatást 

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 

 

 

 

f) A Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság támogatási kérelme: 

 

Gyöngyösi Norbert a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

 

Bizottsága a támogatási kérelmet megtárgyalta, a Böhönyei Önkormányzati Tűzóltóság 

részére 60.000 Ft összegű támogatást javasol megállapítani. 



11 

 

 

A polgármester a bizottsági indítványt szavazásra bocsátja.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata önkormányzati tűzóltóság támogatásáról. 

 

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 Böhönyei Önkormányzati Tűzóltóság részére 60.000 Ft összegű 

hozzájárulást 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 

 

 

g) Tájékoztatás veszélyes fák kivágásáról: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a településen jelenleg 27 db fa 

az, ami a legveszélyesebb. Kért ajánlatot a kivágásra, de ez idáig egy ajánlat érkezett meg, 

mely 1.850.000 forintról szól. Próbálja sürgetni a másik két ajánlat beérkezését, hogy 

mihamarabb nekiálljanak a kivágásnak. 

 

Talián Bálint Attila képviselő 

 

Kéri, hogy akinek az ismeretségi körében van veszélyes fák kivágásával foglalkozó személy, 

szóljon a polgármesternek. 

 

 

h) Tájékoztatás nyílászárók cseréjéről: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy kért árajánlatot a művelődési 

ház nagyterme nyílászáróinak cseréjére, de ez idáig egy ajánlat érkezet, mely bruttó 1.280.000 

forintról szól. Próbálja sürgetni a másik két ajánlatot is, a testületi döntés meghozása 

érdekében. Elmondja, hogy a padozat felújításra került, jelenleg a nagyterem festése van 

folyamatban. 

 

 

i) Tájékoztatás gyalogátkelőhelyek kialakításáról: 
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Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a testület kérésének 

megfelelően levélben jelezte a „Közút” felé, kettő darab gyalogátkelőhely létesítésének 

szándékát, tehát a fogorvos előtti útszakaszon, illetve a Jókai utcából a park irányába.  

Elmondja, hogy a Közút tájékoztatta az önkormányzatot a gyalogátkelőhely létesítésének 

feltételiről, mely szerint először is több hatóság részvételével bejárás szükséges, majd 

terveztetés, illetve a gyalogátkelőhelyek megvilágítását is biztosítani kell. Hangsúlyozza, 

hogy természetesen minden költség az önkormányzatot terheli a kialakítással kapcsolatban. 

Megkérdezi a testületet, hogy kívánják-e az eljárás folytatását? 

 

A képviselő-testület egyet értett abban, hogy az önkormányzat folytassa le a szükséges 

eljárást, és a polgármester adjon tájékoztatást a várható költségek tekintetében. 

 

 

j) Tájékoztatás kamerarendszer kiépítéséről: 

 

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

megküldte a kameraállások helyének listáját. Kéri a képviselőket, hogy alakítsák ki 

véleményüket, illetve a későbbiekben döntsenek a kamerarendszer kiépítésének 

szükségességéről is. 

 

 

k) Bérleti szerződés felmondása: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat 2017-ben 

bérleti szerződést kötött Piszter László segesdi lakóssal, az önkormányzati tulajdonban lévő 

94/1 hrsz.-ú ingatlan művelésére vonatkozóan. Elmondja, hogy a bérlő még nem fizetett 

bérleti díjat az általa használt terület tekintetében, tehát már két évi bérleti díj tartozása van. 

Kiemeli, hogy több alkalommal is felszólították a díj befizetésére, de ez nem valósult meg. 

Javasolja a bérleti szerződés egyoldalú felmondását, a bérleti díj meg nem fizetése miatt. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata bérleti szerződés felmondásáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Piszter László Segesd, 

Bajcsy Zs. utca 42. szám alatti lakóssal, 2017. június 1. napjától 2023. december 31. 

napjáig kötött bérleti szerződést, a földbérleti díj nem fizetése miatt felmondja. 

 

2./ A testület felkéri a jegyzőt a bérleti szerződés felmondásának elkészítésére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

l) Programterv elfogadása: 
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Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Bogdán Zoltán közművelődési 

szakember elkészítette a művelődési ház programtervét. 

 

 

Bogdán Zoltán közművelődési szakember 

 

Tájékoztatást ad arról, hogy a tervben szereplő programok bővülni fognak, mivel lesz még 

pályázati forrás, amit igénybe vehet az önkormányzat. Kiemeli, hogy szeretnék a tervben lévő 

programokat úgy megvalósítani, hogy legalább a 80 %-a pályázatból valósul meg és nem az 

önkormányzat költségvetéséből. Elmondja, hogy a könyvtár esetében országos jellegű 

programok vannak tervezve, melyek kötelezőek. 

 

Péntek László polgármester 

 

Elmondja, hogy teljes egészében nem lehet úgy megvalósítani a programokat, hogy az 

önkormányzatnak ne kerüljön semmibe. 

 

Bogdán Zoltán közművelődési szakember 

 

Hangsúlyozza, hogy a cél az, hogy külső forrásból valósítsák meg a programokat. 

 

Péntek László polgármester 

 

Megjegyzi, hogy mindig az adott program esetében tudják csak megmondani a plusz 

költségeket. 

 

Takácsné Illés Henriett alpolgármester 

 

Emlékezteti a megjelenteket, hogy korábban felmerült az, hogy van olyan korosztály a 

településen, aki számára nincs program Segesden. Véleménye szerint meg lehetne hirdetni, 

hogy a múzeumnál lévő postaládába dobják be a programokra vonatkozó leírt javaslatokat. 

Hangsúlyozza, hogy ezen kívül is várnak minden javaslatot a programok tekintetében. 

 

Takács Arabella képviselő 

 

Megjegyzi, hogy jelenleg nem lehet használni a művelődési házat, de hamarosan készen lesz. 

 

Péntek László polgármester 

 

Elmondja, hogy a padozat készen van és jelenleg a festés folyik, de hosszú távon az előtér és a 

mosdók felújítása is tervezett. Megjegyzi, hogy kész tervek vannak, csak a megfelelő 

pályázatra várnak. 

 

Bogdán Zoltán közművelődési szakember 

 

Emlékezteti a megjelenteket, hogy a tavalyi évben szerveztek társastáncot a művelődési 

házban, összesen nyolc pár jelentkezett. Kiemeli, hogy az önkormányzatnak kellett kipótolni a 

tanfolyam költségét, mivel kevés volt az érdeklődő. Elmondja, hogy volt aerobic is, ahol 

először 30 ember is volt, a végére pedig 2-3 fő maradt. 

 



14 

 

Takács Arabella képviselő 

 

Véleménye szerint nem lehet probléma az önkormányzatnak, hogy hozzájáruljon egy program 

megvalósításához, mivel van annyi forrása. 

 

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

 

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

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata programterv elfogadásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési 

alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek 

követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. §-a alapján készített 

programtervet elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a házasságkötő terem 

átalakításával, valamint a „SEGESD” felirattal a következő ülésen foglalkoznak. 

 

 

 

 

Miután más hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 

berekeszti. 

 

Kmf. 

 

 

 Péntek László  dr. Varga Katalin 

 polgármester  jegyző 


