
J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. augusztus 19.-én, a 

Művelődési házban 14 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről.  

 

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

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

jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

Az ülésen jelen van 2 fő segesdi lakós, valamint Ignácz György az Ügyrendi és 

Településfejlesztési Bizottság tagja. 

 

Távol (igazoltan): Talián Bálint Attila képviselő. 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen 

van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

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

elfogadja: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 91/2020. (VIII. 19.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

támogatására pályázat benyújtása. 

Előadó: Péntek László polgármester  

 

2./ A 2021-2035. évi gördülő fejlesztési tervek elfogadása.  

Előadó: Péntek László polgármester 

 

3./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

4./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

támogatására pályázat benyújtása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester elmondja, hogy ismételten lehetősége van az önkormányzatnak 

pályázatot benyújtani szociális célú tüzelőanyag vásárlására. Kiemeli, hogy az ebr42-es 

program szerint az önkormányzat 412 m3 tűzifára nyújthat be pályázatot. Megjegyzi, hogy a 

pályázható összeg 18.000 Ft + Áfa összegről, 16.000 Ft + Áfa összegre csökkent. Emlékezteti 

a megjelenteket, hogy általában a pályázott mennyiség felét kapja meg az önkormányzat. 

Javasolja, hogy az önkormányzat 2020-ban is nyújtsa be a pályázatot. 
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Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, és azt 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2020. (VIII. 19.) 

önkormányzati határozata támogatási igény benyújtásáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatása alapján igényt nyújt be 412 m3 kemény lombos tűzifa megvásárlásának 

támogatására. A támogatási igény 16.000 Ft/erdei m3 + ÁFA beszerzési árra 

vonatkozik, önerő biztosítása nélkül. A szállítási költséget az önkormányzat biztosítja. 

Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől nem kér 

ellenszolgáltatást. 

 

2./ A testület utasítja a polgármestert a vonatkozó, legkésőbb a vásárlást követő 10. 

napon hatályba lépő rendelet beterjesztésére. 

 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

2./ A 2021-2035. évi gördülő fejlesztési tervek elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testület, hogy a 2011. évi CCIX. törvény 

rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 

víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet szükséges 

készíteni. Elmondja, hogy ennek részét képezi a felújítási-pótlási, valamint a beruházási terv. 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ivóvízrendszert érintően a 3-as kút nem működik, mivel 

rossz a víz minősége. Kiemeli, hogy a Rinya belefolyt a kútba a múltkori nagy esőzéskor. 

Elmondja, hogy kettő féle megoldás van, az egyik, hogy megemelik a kútfejet, a másik pedig, 

hogy új kutat fúrnak. Elmondja, hogy az új kút fúrásának lehetősége belekerült a gördülő 

fejlesztési tervbe, és ennek költsége 30 millió forint. A polgármester elmondja, hogy a DRV 

Zrt. az önkormányzat rendelkezésére bocsátotta a gördülő fejlesztési terveket a 2021-2035. 

évi időszakra.  

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a lajtos kocsi nem viszi a vizet a 

településről, hanem hozza. 

 

Pékó Gábor képviselő 

 

Kéri, hogy tájékoztassák a lakosságot arról, hogy a DRV Zrt. autója nem viszi a vizet, hanem 

hozza, illetve arról is, hogy továbbra is takarékosan kell használni a vizet. 

 

Péntek László polgármester 
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A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy fel fog kerülni a tájékoztatás a 

facebook-ra.  

Elmondja, hogy három negatív vízminta kell ahhoz, hogy a kutat beindítsák a rendszerbe. 

 

Takácsné Illés Henriett alpolgármester 

 

Kéri, hogy ne csak a facebbok-on adjanak tájékoztatást, hanem adott esetben plakátokon és a 

kábel TV-n is. 

 

Sára Erika képviselő 

 

Elmondja, hogy a gördülő fejlesztési terv tartalmazza a telepet ellátó új rendszer kiépítését, 

amelyre a polgármester úr már megrendelte a terveket. Hangsúlyozza, hogy arról volt szó 

korábban, hogy a vezeték megépítése pályázati úton valósul meg. 

 

Péntek László polgármester 

 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy arról volt szó, hogy megterveztetjük és 

pályázati úton, vagy az eszközhasználati díj terhére kerül majd kifizetésre. 

 

Takácsa Arabella képviselő 

 

Nem ért egyet azzal, hogy a gördülő fejlesztési terv tartalmazza ezt a tételt, illetve azokat a 

tételeket, melyeket nem akarnak az eszközhasználati díjból megvalósítani. 

 

Péntek László polgármester 

 

Hangsúlyozza, hogy a gördülő fejlesztési terv, csak egy terv, mely a jövőben felmerülő és 

szükséges feladatokat tartalmazza. 

 

Sára Erika képviselő 

 

Kiemeli, hogy ők úgy gondolják, hogy az 50 millió forintos beruházás csak akkor valósul 

meg, ha pályázat van rá. 

 

Dr. Varga Katalin jegyző 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a tervekben lévő tevékenységek DRV Zrt. általi 

megvalósításához külön megrendelő szükséges, tehát a tervekben lévő egyes feladatok 

elvégzése nem valósul meg autómatikusan. 

 

Takács Arabella képviselő 

 

Véleménye szerint független szakértőnek is meg kell néznie azt, hogy az 50 milliós lehetőség 

helyett más megoldás is van-e.  

 

Pékó Gábor képviselő 

 

Véleménye szerint is nagyon sok pénz az 50 millió forint, és mindenképpen meg kell 

vizsgálni azt, hogy van-e olcsóbb megoldás. 
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Takács Arabella képviselő 

 

Hangsúlyozza, hogy meg kell próbálni egy olcsóbb megoldást, például vízlágyító rendszer 

beépítését, mely körülbelül 500 ezer forint lenne. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja a gördülő fejlesztési tervek 

elfogadását.  

 

 

A polgármester először a segesdi vízműre vonatkozó javaslatot bocsátja szavazásra. Javaslatát 

a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők 

szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2020. (VIII. 19.) 

önkormányzati határozata gördülő fejlesztési tervről és felhatalmazásról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-27368-1-001-

02-05 MEKH kóddal rendelkező, DRV_V_337 kódszámú, a Segesdi vízmű ellátásért 

felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2021-2035. időszakra elkészített Gördülő 

Fejlesztési Terv beruházási és felújítási-pótlási tervrészét elfogadja, és a Gördülő 

Fejlesztési Tervben meghatározott, 2021. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt.-től 

megrendeli.  

 

2./ A képviselő-testület úgy határoz, hogy amennyiben a Gördülő Fejlesztési Tervben 

foglalt tételek meghaladják az éves használati díj összegét, akkor a többletforrást az 

Önkormányzat a 2020. évi előtti fel nem használt, használati díj terhére biztosítja. 

 

3./ A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási 

tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az önkormányzat, mint 

ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó 

szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért 

felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt.-t a törvény véleményezési 

jogkörrel jogosítja fel. 

 

4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

A polgármester a bertalanpusztai vízműre vonatkozó javaslatot bocsátja szavazásra. Javaslatát 

a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők 

szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2020. (VIII. 19.) 

önkormányzati határozata gördülő fejlesztési tervről és felhatalmazásról. 
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1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-27368-3-001-

02-01 MEKH kóddal rendelkező, DRV_V_304_Bertalanpuszta vízmű ellátásért 

felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2021-2035. időszakra elkészített Gördülő 

Fejlesztési Terv beruházási és felújítás-pótlási tervrészét elfogadja, és a Gördülő 

Fejlesztési Tervben meghatározott, 2021. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt.-től 

megrendeli. 

 

2./ A képviselő-testület úgy határoz, hogy amennyiben a Gördülő Fejlesztési Tervben 

foglalt tételek meghaladják az éves használati díj összegét, akkor a többletforrást az 

Önkormányzat a 2020. évi előtti fel nem használt, használati díj terhére biztosítja. 

 

3./ A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási 

tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az önkormányzat, mint 

ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó 

szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért 

felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt.-t a törvény véleményezési 

jogkörrel jogosítja fel. 

 

4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

aláírására. 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Péntek László polgármester 

 

A polgármester a lászlómajori vízműre vonatkozó javaslatot bocsátja szavazásra. Javaslatát a 

testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők 

szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2020. (VIII. 19.) 

önkormányzati határozata gördülő fejlesztési tervről és felhatalmazásról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-27368-2-001-

01-11 MEKH kóddal rendelkező, DRV_V_322_Lászlómajori vízmű ellátásért 

felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2021-2035. időszakra elkészített Gördülő 

Fejlesztési Terv beruházási és felújítás-pótlási tervrészét elfogadja, és a Gördülő 

Fejlesztési Tervben meghatározott, 2021. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt.-től 

megrendeli. 

 

2./ A képviselő-testület úgy határoz, hogy amennyiben a Gördülő Fejlesztési Tervben 

foglalt tételek meghaladják az éves használati díj összegét, akkor a többletforrást az 

Önkormányzat a 2020. évi előtti fel nem használt, használati díj terhére biztosítja. 

 

3./ A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási 

tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az önkormányzat, mint 

ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó 

szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért 

felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt.-t a törvény véleményezési 

jogkörrel jogosítja fel. 
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4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

A polgármester a szennyvízelvező rendszerre vonatkozó javaslatot bocsátja szavazásra. 

Javaslatát a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2020. (VIII. 19.) 

önkormányzati határozata gördülő fejlesztési tervről és felhatalmazásról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 21-27368-1-001-

00-01 MEKH kóddal rendelkező, DRV_S_312_Segesd szennyvízelvezető rendszer 

ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § 

szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2021-2035. időszakra elkészített 

Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és felújítás-pótlási tervrészét elfogadja, és a 

Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2021. évre vonatkozó munkálatokat a 

DRV Zrt.-től megrendeli. 

 

2./ A képviselő-testület úgy határoz, hogy amennyiben a Gördülő Fejlesztési Tervben 

foglalt tételek meghaladják az éves használati díj összegét, akkor a többletforrást az 

Önkormányzat a 2020. évi előtti fel nem használt, használati díj terhére biztosítja. 

 

3./ A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási 

tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az önkormányzat, mint 

ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó 

szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért 

felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt.-t a törvény véleményezési 

jogkörrel jogosítja fel. 

 

4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

A döntések meghozatalát követően Takács Arabella képviselő javasolja, hogy a gördülő 

fejlesztési tervekben lévő tevékenységek megrendeléséhez a képviselő-testület egyedi 

döntésére legyen szükség. 

 

Péntek László polgármester szavazásra bocsátja Takács Arabella képviselő javaslatát. A 

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

következők szerint határoz: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2020. (VIII. 19.) 

önkormányzati határozata egyedi döntés szükségességéről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért azzal, hogy a 2021-

2035. évi gördülő fejlesztési terv vízműrendszeréhez tartozó tevékenységek 

megrendeléséhez, a testület egyedi döntése szükséges. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

3./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

A polgármester felkéri Pékó Gábort az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság tagját, hogy 

tolmácsolja a bizottság véleményét. 

 

Pékó Gábor az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság tagja 

 

Bizottsága a módosító rendelet-tervezetet megtárgyalta, és azt az előterjesztés szerint 

elfogadásra javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, a testület az elfogadására vonatkozó indítványt 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét 

képező következő rendeletet alkotja meg: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2020. (VIII. 20.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló  

2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

4./ Egyéb ügyek. 

 

a) Tájékoztatás a 68-as főút Böhönye és Segesd közötti szakaszának állapotáról: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 68-as főút Böhönye és 

Segesd közötti szakaszának helyreállítása érdekében több csatornán is próbált segítséget 

kérni. Elmondja, hogy a megyei Közútkezelő Kht. november-december végére ígérte a 

helyreállítást. Kiemeli, hogy az országgyűlési képviselő úrral is beszélt, illetve levelet is írt, 

aki a Belügyminisztériumhoz fordult, de ugyanaz volt a válasz, november vége és december 

hónap. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Honvédelmi Minisztériumnak is írt levelet, 

melyben leírta, hogy nem akarja elhinni, hogy nincs valamilyen megoldás az út 

helyreállítására, vagy legalábbis az ideiglenes használatára. Elmondja, hogy visszahívták a 

minisztériumból és ígérték, hogy foglalkozni fognak az üggyel. 
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Takács Arabella képviselő 

 

Véleménye szerint, ha rövid időn belül nem változik semmi, akkor ősszel a jelenleg használt 

földesút, járhatatlan lesz. Véleménye szerint kövezni kellene a földesutat. 

 

Péntek László polgármester 

 

Elmondja, hogy legalább 15-20 kamion kő szükséges arra az útra, de utána fog járni és 

tájékoztatni fogja a képviselőket a mennyiségről és a költségekről is. 

Megjegyzi, hogy a közútnak még mindig nem sikerült az útjelző táblákat legyártani. 

 

Takácsné Illés Henriett alpolgármester 

 

Elmondja, hogy az általános iskola is megérzi ezt a problémát, mivel kettő gyermeket már 

átírattak a böhönyei általános iskolába. 

 

Péntek László polgármester 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy tárgyalt a Volán-nal és biztosan be fog menni 

Lászlómajorban egy járat reggel és egy járat délután. 

 

Takácsné Illés Henriett alpolgármester 

 

Megkérdezi, hogy a Petőfi utca mikor lesz járható? 

 

Péntek László polgármester 

 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a vállalkozó hétfőre ígérte, hogy nekiáll a 

helyreállításnak, tehát elvileg az iskolakezdésre megoldódik a probléma. 

 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

 

Elmondja, hogy a 7.20-as busz jelenleg 7.50-kor indul, így nem fognak beérni az iskolába a 

diákok. 

 

Péntek László polgármester 

 

A felvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy egyeztetett a Volán-nal és ígéretet tettek arra, hogy 

legalább háromnegyed 8-ra be fognak érni a diákok Nagyatádra, tehát előbb fog indulni a 

buszjárat. 

 

 

b) Szúnyoggyérítéssel kapcsolatos tájékoztatás: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ötvöskónyi polgármester 

felvette a kapcsolatot egy pécsi céggel, mely szúnyog-gyérítéssel foglalkozik. Elmondja, hogy 

a cég közös hivatalhoz tartozó három településre adott ajánlatot, Segesdre vonatkozóan ez 
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280.670 Ft-ba kerülne. Kiemeli, hogy az ajánlat nem tartalmazza Lászlómajort és 

Bertalanpusztát, de természetesen ezeken a helyeken is lenne szúnyog-gyérítés.  

Elmondja, hogy a két külterületi hely körülbelül 50 ezer forinttal növelné a költségeket. 

Javasolja a szúnyog-gyérítés megrendelését. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. Javaslatát a testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2020. (VIII. 19.) 

önkormányzati határozata szúnyog-gyérítés megrendeléséről. 

 

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

Antipest-Környezethigiénia Kft.-től megrendeli a Segesd (Lászlómajor, 

Felsőbogátpuszta és Bertalanpuszta) települést érintő szúnyoggyérítést. 

 

2./ A képviselő-testület a szúnyoggyérítés költségét a tartalék terhére biztosítja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

c) Tájékoztatás a triatlon sport rendezvényről: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 2020. augusztus 2-án 

megrendezésre került triatlon, a segesdi fordulót tekintve nagyon jól sikerült. Köszönetet 

mond a segítőknek, résztvevőknek és önkénteseknek. 

 

Takácsné Illés Henriett alpolgármester 

 

Hangsúlyozza, hogy nagy dicséret illeti az önkéntesek munkáját! 

 

 

d) Tájékoztatás a Bor- és Pálinkaháznál megvalósuló egyeztetésről: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Bor- és Pálinkaház 

használatával kapcsolatos megbeszélésre 2020. augusztus 28-án 17 órakor vagy 18 órakor 

kerül sor, de ezzel kapcsolatban még értesíti a képviselőket. 

 

 

e) Elidegenítési tilalom törlése: 

 

Péntek László polgármester elmondja, hogy Kolló Mihályné kérte, hogy a Rózsadomb utca 

37. szám alatti ingatlanra vonatkozóan az önkormányzat törölje az elidegenítési és terhelési 

tilalmat, mivel az önkormányzat által előírt 5 éves beépítési kötelezettségnek eleget tettek. A 

polgármester elmondja, hogy átnézték a Rózsadomb utcai ingatlanokat és javasolja 

valamennyi ingatlan vonatkozásában az elidegenítési és terhelési tilalom törlését.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs.  
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Javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

képviselőtestület a következő határozatot hozza:  

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2020. (VIII. 19.) 

önkormányzati határozata elidegenítési és terhelési tilalom törléséről. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Segesd 

Belterület 155/3 hrsz.-ú, 155/5 hrsz.-ú, 155/7 hrsz.-ú, 155/11 hrsz.-ú, 155/14 hrsz.-ú, 

155/15 hrsz.-ú, 155/18 hrsz.-ú és 155/19 hrsz.-ú ingatlanokra bejegyzett elidegenítési 

és terhelési tilalom törlését, mivel a tulajdonosok a beépítési kötelezettségüknek eleget 

tettek. 

 

2./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a döntésnek megfelelő ingatlan-nyilvántartási 

eljárás megindítására.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

f) Tájékoztatás humán szakemberek ösztönző díjazásáról: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy ismételten van lehetőség 2 fő 

díjazására az EFOP-os pályázat keretében. Elmondja, hogy a testület javaslatát szeptember 

20-ig kell a nagyatádi önkormányzatnak továbbítani.  

/A humán szakembere ösztönző díjazásának szabályzata kiosztásra kerül./ 

 

 

g) Vízrendezési terv készíttetésének megtárgyalása: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a villámárvíz után felvetette, 

hogy felveszi egy szakemberrel a kapcsolatot a település vízrendezési tervével kapcsolatban. 

Elmondja, hogy a szennyvízhálózat tervezését végző cég vezetője még nem hívta vissza, de 

rajta kívül Kristóf Csaba vízügyi mérnökkel is felvette az önkormányzat nevében a 

kapcsolatot. Kiemeli, hogy Kristóf Csaba 60.000 Ft/mérnöknap összegért vállalná a 

vízrendezési terv elkészítését. Megjegyzi, hogy amennyiben az önkormányzat elvégezteti ezt 

a feladatot, biztosan lesz olyan, ahol bejárókat kell felszedni. 

 

Sára Erika képviselő 

 

Véleménye szerint ez égető probléma a településen, tehát mindenképpen meg kell csináltatni 

a tervet. 

 

Takács Arabella képviselő 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a település vízrendezési tervének elkészíttetésére 

közérdekű javaslatot terjesztett elő, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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/A település vízrendezési tervének elkészíttetése ügyében nem született döntés, de a képviselők 

egyetértenek annak szükségességével, és azzal, hogy az önkormányzat elindítja az erre 

irányuló folyamatot./ 

 

h) Egyéb témák: 

 

Sára Erika képviselő 

 

Megkérdezi, hogy elkészült-e a kimutatás a befizetésekről és a hátralékokról. 

 

Dr. Varga Katalin jegyző 

 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy elkészült. /A befizetésekről és hátralékokról szóló 

kimutatást kiosztja a képviselőknek./ 

 

Takácsné Illés Henriett alpolgármester 

 

Megkérdezi a polgármester urat, hogy a szemétszállító céggel felvette-e a kapcsolatot a 

temetői hulladéktárolókkal kapcsolatban. 

 

Péntek László polgármester 

 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy felvette a kapcsolatot, de amíg a Mária-telepi 

temetőnél nem készül el az út, a szemeteseket nem tudják kihelyezni, tehát csak ezt követően 

fogják megrendelni. 

 

Takács Arabella képviselő 

 

Véleménye szerint a temető kaput zárva kell tartani, hogy ne tudjanak autóval bemenni és 

bevinni a szemetet. Kiemeli, hogy a szemeteseket a kapun belül kell elhelyezni és véleménye 

szerint a három szemetesnek nem egymás mellett kellene lennie, hanem különböző helyeken.  

 

Péntek László polgármester 

 

A képviselő hozzászólásával kapcsolatban elmondja, hogy a szemetesek akkor lennének 

könnyen mozgathatók, ha lenne út a temetőben, de jelenleg nincs olyan közmunkás, aki tudna 

térkövezni. 

 

 

 

 

 

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

berekeszti. 

 

Kmf 

 

 

 Péntek László dr. Varga Katalin 

                polgármester jegyző 


