
J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 29.-én, a 

Művelődéi házban 15.00 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről.  

 

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

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

meghívottak közül Ignácz György az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság tajga, 

Bogdán Zoltán közművelődési szakember és dr. Varga Katalin jegyző.   

 

Távol (igazoltan): Takács Arabella és Talián Bálint képviselők. 

 

A polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 5 tagja 

jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

A polgármester módosító indítványt terjeszt elő a napirendi sorral kapcsolatban. Javasolja, 

hogy a meghívóban 5./ pontban szereplő használati megállapodás felülvizsgálatára irányuló 

napirendet a testület ne tárgyalja meg jelen ülésen, tehát kerüljön le a napirendi sorról, és az 

egyéb ügyeket a testület az 5./ napirendi pontban tárgyalja meg. 

  

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

nélkül elfogadja: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2020. (VII. 29.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntésekről. 

Előadó: Péntek László polgármester  

 

2./ A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzatának felülvizsgálata. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

3./ A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának felülvizsgálata. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

4./ Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

 5./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntésekről. 

Előadó: Péntek László polgármester  

 

Kiegészítés: 
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Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy 2020. március 11. napjától 

2020. június 17. napjáig a Kormány veszélyhelyzetet hirdetett az országban. Elmondja, hogy 

a katasztrófavédelmi törvény szerint veszélyhelyzetben a polgármester hoz döntéseket. 

Javasolja az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2020. (VII. 29.) 

önkormányzati határozata a veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntésekről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzet ideje alatt 

hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

2./ A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzatának felülvizsgálata. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a társulási tanács a 2019. 

november 25-i ülésén döntött a társulás szervezeti és működési szabályzatának 

felülvizsgálatáról. Elmondja, hogy az ellátási formák megnevezésének pontosítása vált 

szükségessé, valamint a szabályzatnak tartalmaznia kell az alaptevékenységek kormányzati 

funkciók szerinti felsorolását. Javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2020. (VII. 29.) 

önkormányzati határozata szervezeti és működési szabályzat módosításáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rinyamenti Kistérség 

Többcélú Önkormányzati Társulása Szervezeti és Működési Szabályzatát 

felülvizsgálta és az alábbi módosításokat elfogadja: 

 

1.  Az I. Általános rendelkezések 1.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

  

1.4. A Társulás bélyegzője: Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 

felirattal ellátott körbélyegző, középen Magyarország címere látható. 
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2.  Az I. Általános rendelkezések a következő 1.7. ponttal egészül ki: 

 

1.7. A Társulás által ellátandó alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti 

besorolását az 1. melléklet tartalmazza. 

 

 

3.  II. A Társulás célja és feladata 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

   

 

A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 

  

2.1. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak 

megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban 

rögzített eljárásban és módon szervezik és végzik a települési önkormányzatok alábbi 

feladatait, hatásköreit: 
  

2.1.1. egészségügyi ellátás (hétközi- és hétvégi háziorvosi ügyelet) 

 

2.1.2. szociális és gyermekjóléti gondoskodás (bölcsőde, család- és gyermekjóléti 

szolgálat és központ, étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres 

házigondozás, közösségi pszichiátria, támogató szolgálat, idősek nappali ellátása, 

idősek otthona) 

  

4. IV. A társulási szervek működése 6. A Társulási Tanács döntései 6.3. pontja helyébe 

az alábbi rendelkezés lép: 

  

6.3. Minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a 

társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt 

települések lakosságszámának felét. 
  

 

5. IV. A társulási szervek működése 7. A Társulás más szerveinek ülései 7. 1. 1. 

pontban az „elnökhelyettes” kifejezés helyett az „alelnök” kifejezés kerül. 

  

 

6. A IV. A társulási szervek működése 7. A Társulás más szerveinek ülései 7.3. pont 

helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

  
7.3.    A társulás alelnöke 

  
7.3.1. A Társulás Tanácsa tagjai sorából egy alelnököt választ. Az alelnök 

személyére az elnök tesz javaslatot. 
  
7. A IV. A társulási szervek működése 7. A Társulás más szerveinek ülései 7.4. A 

Társulás ágazati bizottságai 7. 4. 1. második és harmadik bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

7.4.1.1. A Szociális Bizottság 3 tagból áll. A bizottság elnökét és tagjait a társulási 

tanács tagjai sorából választja meg. 
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7.4.1.2. A bizottság tagjaira a tanács bármely tagja javaslatot tehet. A bizottság 

tagjainak megválasztásához minősített többség szükséges.  
               

 

8. A IV. A társulási szervek működése 7. A Társulás más szerveinek ülései 7.4. A 

Társulás ágazati bizottságai 7. 4. 2. második és harmadik bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

  

7.4.2.1. Az Egészségügyi Bizottság 3 tagból áll. A bizottság elnökét és tagjait a 

társulási tanács tagjai sorából választja meg. 
  

7.4.2.2. A bizottság tagjaira a tanács bármely tagja javaslatot tehet. A bizottság 

tagjainak megválasztásához minősített többség szükséges. 

 

 
9. A IV. A társulási szervek működése 7. A Társulás más szerveinek ülései 7.5. A 

Pénzügyi bizottság 7.5.2. és 7.5.3. pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

  

7.5.2. A Pénzügyi Bizottság 3 tagból áll. A bizottság elnökét és tagjait a társulási 

tanács tagjai sorából választja meg. 
  

7.5.3. A bizottság tagjaira a tanács bármely tagja javaslatot tehet. A bizottság 

tagjainak megválasztásához minősített többség szükséges. 

 

1. melléklet 

 

 

A Társulás által ellátandó alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolás 

 

 

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

 tevékenysége 

013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

101143  Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 

101222  Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

102023  Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

102024  Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

102031  Idősek nappali ellátása 

104030  Gyermekek napközbeni ellátása 

104031  Gyermekek bölcsődei ellátása 

104035  Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

104042  Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

104043  Család és gyermekjóléti központ 

107051  Szociális étkeztetés 

107052  Házi segítségnyújtás 

107053  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

 

Határidő: értelem szerint 
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Felelős: Péntek László polgármester 

3./ A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának felülvizsgálata. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a társulási tanács a 2019. 

november 25-i ülésén döntött a társulás társulási megállapodás felülvizsgálatáról. Javasolja az 

előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2020. (VII. 29.) 

önkormányzati határozata társulási megállapodás módosításáról. 

   

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rinyamenti Kistérség 

Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodását felülvizsgálta és az 

alábbi módosításokat elfogadja. 

 

  1.  Az I. Általános rendelkezések fejezet 5.) pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

 5.) A Többcélú Társulás pecsétje: Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati 

Társulása felirattal ellátott körbélyegző, közepén a Magyarország címerével.  

  

  

2.  III. A társulás feladat és hatáskör ellátása 1. A.) Az egészségügyi ellátás helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 

  1. Az egészségügyi ellátás 

 

A Többcélú Társulás a központi háziorvosi ügyeletet közösen tartja fenn. Az ellátás 

szervezésével kapcsolatos feladatait Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-

testülete végzi 

A Nagyatád székhelyű (Nagyatád, Tallián u. 2/A. Egészségügyi Központ), 

közbeszerzési eljárás során kiválasztott egészségügyi szolgáltató által feladatátadási 

szerződés alapján ellátott központi háziorvosi ügyelet a sürgősségi betegellátást a 18 

társult települési önkormányzat működési területére kiterjedően végzi.  

 

3. III. A társulás feladat és hatáskör ellátása 1. B.) címe 2. a szociális ellátás, valamint   

család- és gyermekjóléti feladatok ellátása címre változik, és helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

2.  Szociális ellátás, valamint család- és gyermekjóléti feladatok ellátása 

 

A Többcélú Társulás a kistérség szociális, család- és gyermekjóléti feladatokat az általa 

alapított és fenntartott intézmény, a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ 

(továbbiakban: Központ) keretében látja el. 
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  Székhelye: Nagyatád, Széchenyi tér 3.B 

A) A Központ intézményegységei: 

 

a. Bölcsőde intézményegység: 

 Telephely:  Nagyatád, Árpád u. 18. 

 Ellátási körzete:  Bakháza, Beleg, Bolhás, Görgeteg, Háromfa, 

Kaszó, Kisbajom, Kutas, Lábod, Nagyatád, 

Nagykorpád, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, 

Ötvöskónyi, Segesd, Somogyszob, Szabás, 

Tarany települések 

 

b. Lábodi intézményegység: 

 Telephely:  Lábod, Kossuth u. 43.  

 Ellátási körzete:  Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek 

nappali ellátása vonatkozásában: 

  Görgeteg, Lábod, Kisbajom, 

Nagykorpád, Rinyabesenyő, 

Rinyaszentkirály, Szabás 

települések. 

 Időskorúak tartós bentlakásos intézménye 

vonatkozásában: 

 A 18 társult település területe 

 

 Lábodi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

 Telephely:  Lábod, Kossuth u. 57. 

 Ellátási körzete: a Lábodi Közös Önkormányzati Hivatalhoz 

tartozó településekre terjed ki.  

 

 

c. Nagyatádi intézményegység: 

 Telephely:  Nagyatád, Széchenyi tér 3.B 

Ellátási körzete: Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek 

 nappali ellátása vonatkozásában:  

   Háromfa, Nagyatád települések

  

   Támogató szolgáltatás, közösségi pszichiátriai 

  ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

  időskorúak tartós bentlakásos intézménye  

  vonatkozásában: 

                                        A 18 társult település területe 

 

  Nagyatádi Család-és Gyermekjóléti Központ  

  Telephely: Nagyatád, Széchenyi tér 3.B  

  Ellátási körzete Nagyatádi Járás településeire terjed ki. 

 

 

d. Segesdi intézményegység: 

 Telephely: Segesd, Teleki u. 2. 

  Somogyszob, Kossuth u. 29. 
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 Ellátási körzete:  Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás,  

  vonatkozásában:  

  Bolhás, Kaszó, Ötvöskónyi,  

  Segesd, Somogyszob települések 

  Idősek nappali ellátása, mini bölcsőde  

  vonatkozásában:  

  Beleg, Bolhás, Kaszó, Ötvöskónyi, 

  Segesd, Somogyszob, települések 

 

 

 Segesdi és Somogyszobi Család és Gyermekjóléti Szolgálat  

 Telephely:  Segesd, Teleki u. 2 

  Somogyszob, Kossuth u. 29. 

 Ellátási körzete:  Segesdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz,  

  valamint Somogyszobi Közös Önkormányzati 

  Hivatalhoz tartozó településekre terjed ki. 

 

 

 4.  III. A társulás feladat és hatáskör ellátása 2. a szociális ellátás, valamint család- és 

gyermekjóléti feladatok ellátása B) feladatellátás szervezeti keretei helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

   

B) A feladat ellátás szervezeti keretei: 

 

1.) Bölcsődei ellátás 

 

A gyermekek napközbeni ellátását a társulás által fenntartott Rinyamenti Szociális 

Szolgáltató Központ Bölcsőde intézményegysége végzi (Nagyatád, Árpád u. 18.) a 18 

társult települési önkormányzat ellátási területére kiterjedően. 

 

2.) Mini bölcsőde 

 

Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása mini bölcsőde keretében Beleg, Bolhás, 

Kaszó, Ötvöskónyi, Segesd, Somogyszob településekre kiterjedő ellátási területtel, a 

Segesdi intézményegységben. 

 

3.) Házi segítségnyújtás  

 

A Rinyamenti kistérség 14 településén a házi segítségnyújtás ellátását a Rinyamenti 

Szociális Szolgáltató Központ a lábodi, nagyatádi, segesdi intézményegységei 

közreműködésével szervezi. Az ellátott települések: Bolhás, Görgeteg, Háromfa, Kaszó, 

Kisbajom, Lábod, Nagyatád, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Rinyabesenyő, 

Rinyaszentkirály, Segesd, Somogyszob, Szabás települések. 

        

4.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

A társulás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátását a Rinyamenti Szociális 

Szolgáltató Központ (Nagyatád, Széchenyi tér 3.B) útján biztosítja a 18 társult település 

területére kiterjedően.  
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5.) Közösségi ellátás 

 

A társulás a Közösségi Pszichiátriai ellátást a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ 

(Nagyatád, Széchenyi tér 3.B) útján biztosítja a 18 társult település területére 

kiterjedően.  

 

6.) Támogató szolgálat 

 

A társulás a támogató szolgálatot biztosít a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ 

(Nagyatád, Széchenyi tér 3.B) útján a 18 társult település területére kiterjedően.  

 

7.) Szociális étkeztetés 

 

A társulás szociális étkeztetést biztosít a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központja 

(Nagyatád, Széchenyi tér 3.B) intézményegységei (Lábod, Nagyatád, Segesd) 

szervezésében 14 társult település területére kiterjedően. Ellátott települések: Bolhás, 

Görgeteg, Háromfa, Kaszó, Kisbajom, Lábod, Nagyatád, Nagykorpád, Ötvöskónyi, 

Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Segesd, Somogyszob, Szabás. 

 

8.) Idősek Otthona  

 

A társulás a 18 társult településen élő idős emberek ellátására a Rinyamenti Szociális 

Szolgáltató Központja (Nagyatád, Széchenyi tér 3.A) fenntartásában időskorúak ápolást, 

gondozást nyújtó otthont működtet a Lábodi és a Nagyatádi intézményegységében. 

 

9.) Idősek nappali ellátása 

 

A társulás a 15 településen élő idős emberek ellátására a Rinyamenti Szociális 

Szolgáltató Központ (Nagyatád, Széchenyi tér 3.A) fenntartásában Idősek klubját 

működtet a Lábodi, Nagyatádi és a Segesdi intézményegységében. Ellátott települések: 

Beleg, Bolhás, Görgeteg, Háromfa, Kaszó, Kisbajom, Lábod, Nagyatád, Nagykorpád, 

Ötvöskónyi, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Segesd, Somogyszob, Szabás. 

 

10.) Családsegítés és gyermekjóléti feladatok  

 

A Nagyatádi Intézményegység (Nagyatád, Széchenyi tér 3.A) működteti Nagyatád 

Város Önkormányzata feladat-ellátási kötelezettségébe tartozó család- és gyermekjóléti 

központot,  

A hatósági feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások és speciális szolgáltatások 

vonatkozásában (óvodai-iskolai szociális segítő tevékenység, szociális diagnózis 

felvétele), illetékességi területe kiterjed a járást alkotó települések lakosságára. 

Nagyatád város vonatkozásában lakóhely szintű család- és gyermekjóléti szolgálatot 

működtet, melynek keretében családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokat és általános 

segítő feladatokat lát el. 

 

A Lábod, Segesd, Somogyszob községek önkormányzatai feladat-ellátásába tartozó 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ellátja a lakóhely szintű családsegítő és 



9 

 

gyermekjóléti szolgáltatásokat és általános segítő feladatokat a közös hivatalhoz tartozó 

valamennyi településen. 

 

5. VI. A társulási szervek működési szabályai fejezet 2. A Tanács ülése 6. pontja helyébe 

az alábbi rendelkezés lép. 

 

6.) A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok 

felével rendelkező tag jelen van. 

 

6. V. A Többcélú Társulás szervezeti rendszere fejezetben a 4. Társulási Tanács 

Elnöksége 4. pontban, a 7. Társulás bizottságai 5. pontban, a 8. ágazati bizottságok 4. 

pontban az alábbi szövegrész törlésre kerül: 

„a VI. fejezet 16. pontja szerinti” 

 

7. V. A Többcélú Társulás szervezeti rendszere fejezetben a 4. Társulási Tanács 

Elnöksége 2. és 5. pontokban az „elnökhelyettes” helyett „alelnök” kerül. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

4./ Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Gyöngyösi Norbert az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság tagja 

 

Bizottsága a módosító rendelet-tervezetet 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 

5/2020. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló 16/2017. (V. 24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

5./ Egyéb ügyek. 

 

a) Tájékoztatás Sportpark beruházás megvalósításáról: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat 2016-ban 

támogatási kérelmet nyújtott be sportpark megvalósítására. Elmondja, hogy ez idáig nem volt 

pozitív elbírálás a sportpark létrehozására irányulóan, de most az Emberi Erőforrások 
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Minisztériuma tájékoztatást küldött a sportpark beruházás megvalósításának lehetőségéről. 

Emlékezteti a megjelenteket, hogy a sportpark beruházáson belül egy 400 méteres futópálya 

kerül kialakításra és 8 db kültéri eszközt telepítenek a Rózsadomb utcai játszótér északi 

részén. 

b) Pályázat benyújtása óvodaépület felújítására:  

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében „Óvodaépület felújítása” 

alprogram tárgyában. Kiemeli, hogy a pályázat keretében lehetősége lesz az önkormányzatnak 

a 2. számú óvoda épületének felújítására. Javasolja a pályázat benyújtását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2020. (VII. 29.) 

önkormányzati határozata pályázat benyújtásáról. 

 

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

Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében 

„Óvodaépület felújítása” elnevezésű, MFP-OEF/2020. azonosítószámú alprogramra. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, 

valamint a szükséges dokumentumok és nyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

c) Pályázat benyújtása az önkormányzat épületének felújítására:  

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében „Faluházak felújítása” 

alprogram tárgyában. Kiemeli, hogy a pályázat keretében lehetőség lesz az önkormányzat 

épületének külső felújítására és a nyílászárók cseréjére. Javasolja a pályázat benyújtását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2020. (VII. 29.) 

önkormányzati határozata pályázat benyújtásáról. 

 

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

Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében 

„Faluházak felújítása” elnevezésű, MFP-FHF/2020. azonosítószámú alprogramra. 
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2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, 

valamint a szükséges dokumentumok és nyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

d) Pályázat benyújtása temető fejlesztésére:  

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében „Temető fejlesztése” 

alprogram tárgyában. Kiemeli, hogy a Tüskevári temetőben a kaputól a ravatalozóig terjedő 

utat kívánják kiépíteni, amennyiben nyer a pályázat. Javasolja a pályázat benyújtását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2020. (VII. 29.) 

önkormányzati határozata pályázat benyújtásáról. 

 

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

Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében 

„Temető fejlesztése” elnevezésű, MFP-FVT/2020. azonosítószámú alprogramra. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, 

valamint a szükséges dokumentumok és nyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

e) Az önkormányzat épületébe klímák beépítésére érkezett ajánlatok elbírálása: 

 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy jelenleg folyamatban van az 

önkormányzat épületének belső felújítása. Elmondja, hogy kértek három ajánlatot a klímák 

beszerelésére. Kiemeli, hogy az első ajánlatot az Air-Com klímatechnika adta, mely cég 

bruttó 1.733.550 Ft összegért vállalná a klímák beépítését. Elmondja, hogy a második 

ajánlatot a Class-Elektronik Bt. nyújtotta be, mely cég bruttó 1.859.280 Ft összegért vállalná a 

klímák beszerelését. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a harmadik ajánlatot a Dávid Klíma 

Kft. adta, mely cég bruttó 1.821.180 Ft összegért szerelné be a klímákat. Javasolja, hogy az 

önkormányzat a legalacsonyabb ajánlatot adó Air-Com Klímatechnika Fábián Lajos egyéni 

vállalkozóval kössön szerződést az önkormányzat épületébe klímák beépítésére vonatkozóan. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2020. (VII. 29.) 

önkormányzati határozata árajánlatok elbírálásáról. 
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1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elbírálta az önkormányzat 

épületébe klímák beépítésére érkezett ajánlatokat és úgy határoz, hogy a 

legalacsonyabb ajánlatot adó Air-Com Klímatechnika Fábián Lajos egyéni 

vállalkozóval (7562 Segesd, Rózsadomb utca 3.) köt szerződést a tevékenység 

elvégzésére. 

2./ A képviselő-testület a klímarendszer kiépítésének költségét, azaz bruttó 1.733.550 

Ft összeget az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja. 

 

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

aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

f) Földhasználati jog alapításának megtárgyalása: 

 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy az önkormányzat biztosított 

területeket az EFOP-2.2.2-17 projekt számára. Megjegyzi, hogy ez a „kiváltásos” pályázathoz 

kapcsolódik. Elmondja, hogy az önkormányzat és a „Ráépítő” az ingatlanokra 2017. március 

17. napján kötött használati megállapodást. Kiemeli, hogy amennyiben az önkormányzat 

biztosítja a földhasználati jogot az adott területekre, összesen 1.875.000 Ft ellenérték illeti 

meg a tulajdonos önkormányzatot. Javasolja a földhasználati jog biztosítását a Magyar Állam 

képviseletében eljáró Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére a Segesd Belterület 

943, 980, 985 és 1006/2 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2020. (VII. 29.) 

önkormányzati határozata földhasználati jog biztosításáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Magyar Állam nevében eljáró Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a Segesd 

Belterület 943 hrsz.-ú, a Segesd Belterület 980 hrsz.-ú, a Segesd Belterület 985 hrsz.-ú 

és a Segesd Belterület 1006/2 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokra 

ráépítési és földhasználati jogot alapítson. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a ráépítési és földhasználati 

jogot biztosító megállapodás aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

g) Egyéb témák: 
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Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy 2020. július 25-én, szombaton 

hatalmas esőzés volt a településen, melynek következtében áradások alakultak ki. Elmondja, 

hogy nagyon sokan nyújtottak segítséget a településen, akiknek szeretne köszönetet mondani. 

Tájékoztatást ad arról, hogy az esőzés következtében több intézmény beázott, a Petőfi utcában 

lévő híd beszakadt, a szennyvíztelepen a 7-es átemelőben keletkezett kár, Tüskevárban a 

partfal megrongálódott és a Mária-telepi temetőben a hídfejet a víz lenyomta a hídgyűrűről.  

Kiemeli, hogy a vagyonbiztosítás, illetve a vis maior támogatás nyújthat segítséget az 

önkormányzatnak. 

 

Sára Erika képviselő 

 

Megkérdezi, hogy mikor várható a vízellátás helyreállása? 

 

Péntek László polgármester 

 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy jelenleg egy kút üzemel, a másik kút akkor 

kapcsolódhat be a vízellátásba, ha három negatív vízmintája lesz a DRV-nek. Elmondja, hogy 

jelenleg a vízminták vizsgálata folyik.  

 

Bogdán Zoltán közművelődési szakember 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 68-as főút megrongálódása miatt az ExtremeMan 

helyszíne is változni fog. Elmondja, hogy előre láthatólag a segesdi forduló a Pálinkaháznál 

lesz, de az egyeztetés még folyamatban van. 

 

Sára Erika képviselő 

 

Emlékezteti a megjelenteket, hogy korábban szó volt egy ideiglenes bizottság felállításáról. 

Elmondja, hogy a szennyvíztársulással kapcsolatban összeállított egy anyagot, melyet kioszt 

minden képviselőnek. Kéri, hogy a befizetésekkel és tartozásokkal kapcsolatban tájékoztassák 

a testületet. 

 

 

 

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

berekeszti. 

 

 

Kmf. 

 

 

 Péntek László dr. Varga Katalin 

 polgármester jegyző 


