
J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 9.-én, a 

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

 

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

Bálint Attila, Gyöngyösi Norbert, Sára Erika és Takács Arabella képviselők, valamint a 

jelenléti ív szerinti meghívottak közül Kajdy Péter a DRV Zrt. Nagyatádi Kirendeltségének 

vezetője, Bogdán Zoltán közművelődési szakember és dr. Varga Katalin jegyző. 

Az ülésen jelen van 2 fő segesdi lakós. 

 

Távol (igazoltan): Pékó Gábor 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 106/2020. (IX. 9.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Segesd település vízellátásával kapcsolatos problémák megtárgyalása. 

Előadó: Péntek László polgármester  

 

2./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

 

1./ Segesd település vízellátásával kapcsolatos problémák megtárgyalása. 

Előadó: Péntek László polgármester  

 

Péntek László polgármester felkéri Kajdy Péter szakembert, hogy tájékoztassa a jelen lévőket 

a település vízellátásával kapcsolatos problémákról.  

 

Kajdy Péter köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 2020. július végén 

történt áradás következtében a Rinya elárasztotta a 3. számú kutat. Elmondja, hogy mivel a 

kutak nem zártak, a Rinya vize feltöltötte a kutat, a kút 2 napig víz alatt volt. Kiemeli, hogy 

már 5 hete próbálják fertőtleníteni a kutat, de ez egyelőre nem vezetett eredményre. 

Elmondja, hogy a kút szerkezete folyamatos romlásban van, ezt már korábbi vizsgálatok is 

megállapították. Kiemeli, hogy a kútban folyamatosan patogén baktériumok vannak jelen, a 

DRV Zrt. nem tudja érdemben kitisztítani a kutat. Tájékoztatást ad arról, hogy jelenleg a 2-es 

kutat üzemeltetik, a víz pótlása pedig tengelyen valósul meg. Megjegyzi, hogy a víz 

minőségére vonatkozóan sok panasz érkezik a lakosság részéről. Elmondja, hogy elsődleges 

feladat lenne, hogy egy szakcéggel az önkormányzat kitisztíttassa a kutat, de hosszú távon 

mindenképpen új kút létesítését javasolja. Elmondja, hogy a DRV Zrt.-nek az elmúlt hetek 

vízszállítása és az egyéb problémák megoldása körülbelül 11 millió forintjába került. 
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Kajdy Péter elmondja, hogy a kút szerkezetében a vízadó rétegben van probléma, illetve a kút 

vízadó kapacitása is csökkent. Kiemeli, hogy amennyiben a településen nem lenne torony, 

akkor csúcsidőben a kettő darab kút sem lenne elég. Megjegyzi, hogy a jövőben a torony 

felújítása is fontos feladat lesz. Elmondja, hogy amennyiben egy kút elkezd homokolni, akkor 

ez hosszú távon nem fog megváltozni és sajnos a 3-as kúttal is ez történik. 

 

Péntek László polgármester 

 

Megkérdezi, hogy amennyiben a testület a kút tisztíttatása mellett dönt, akkor mennyi idő 

szükséges ehhez? 

 

Kajdy Péter DRV Zrt. szakembere 

 

A polgármester kérdésére válaszolva elmondja, hogy nem sok ilyen cég van az országban, és 

akikkel ők felvették a kapcsolatot csak október végére, november elejére tudják vállalni a 

tisztítást. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a tisztítás költsége 3-4 millió forint lenne. 

Elmondja, hogy egy új kút fúrása 20-30 millió forint körül van, attól függően, hogy milyen 

mélyre kell fúrni, milyen mélyen van vízadó réteg. Elmondja, hogy egy új kutat meg kell 

terveztetni, és akkor jó, ha közel kerül a vízműhöz, de ezt majd a hidrogeológus tudja 

megmondani. Kiemeli, hogy a tervezési idő 2-3 hónap, az engedélyeztetés akár 6 hónap is 

lehet, tehát egy új kút létesítése körülbelül 1,5 év, optimális esetben. 

 

Péntek László polgármester 

 

Megkérdezi, hogy amennyiben közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, akkor azt az 

önkormányzat vagy a DRV Zrt. bonyolítja le? 

 

Kajdy Péter DRV Zrt. szakembere 

 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy van ilyen megoldás és olyan megoldás is. 

 

Talián Bálint képviselő 

 

Megkérdezi, hogy melyik a gyakoribb megoldás? 

 

Kajdy Péter DRV Zrt. szakembere 

 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy van, ahol a tulajdonos, van, ahol az üzemeltető 

bonyolítja le az eljárást. Elmondja, hogy amennyiben az önkormányzat megrendeli az új kút 

létesítését, akkor a DRV Zrt. az eljárást is lefolytatja. 

 

Péntek László polgármester 

 

Megkérdezi, hogy amennyiben a jelenlegi vízminőségnél lesz jobb eredmény, akkor mire 

lehet számítani? 

 

Kajdy Péter DRV Zrt. szakembere 

 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy jelenleg a hálózati vízminták megfelelőek.  
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Elmondja, hogy a víz elszíneződése azért van, mert a csőhálózatból többször eltűnt a nyomás 

és a csővezeték faláról a lerakódott anyagok belekerülnek a hálózatba és különböző helyeken 

csapódnak ki. Kiemeli, hogy amennyiben a 3-as kutat bekapcsolják a rendszerbe, arra lehet 

számítani, hogy magasabb lesz a víz hipótartalma. 

 

Péntek László polgármester összefoglalva elmondja, hogy amennyiben a 3-as kutat 

visszakapcsolják a rendszerbe egy szűrőn keresztül, akkor hipósabb lesz a víz. 

 

Kajdy Péter DRV Zrt. szakembere 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a hipó esetében az egészségügyi határérték 3 mg/liter, a 

strandon a medencékben lévő vízben 1,5 mg/liter a hipótartalom. Elmondja, hogy amikor a 

lakosság panaszkodni szokott, akkor a vízben körülbelül 0,5 mg/liter hipó van, és amennyiben 

a 3-as kutat bekapcsolják a rendszerbe körülbelül 1 mg/liter lesz a hipó mennyisége a vízben. 

Hangsúlyozza, hogy még így is egyharmaddal az egészségügyi határérték alatt lesz a hipó 

mennyisége. Kiemeli, hogy az ÁNTSZ-el együttműködve fogják a vízminőséget beállítani. 

 

Péntek László polgármester 

 

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e kérdés, hozzászólás. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester javasolja, hogy a 3. számú kút 

tisztíttatásának megrendelését és a tisztíttatás költségének, használati díj terhére történő 

biztosítását. 

 

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

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 107/2020. (IX. 9.) 

önkormányzati határozata 3. számú kút tisztításának megrendeléséről. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 010/3 

hrsz.-ú ingatlanon lévő 3. számú kút tisztíttatásának költségét vállalja, és a DRV Zrt.-

n, mint üzemeltetőn keresztül megrendeli a kút tisztíttatását. 

 

2./ A képviselő-testület a kút tisztíttatásának költségét a használati díj terhére 

biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

A döntés meghozatalát követően a polgármester javasolja új kút létesítését és az ezzel 

összefüggő eljárások lefolytatásával a DRV Zrt. megbízását. 

 

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

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 108/2020. (IX. 9.) 

önkormányzati határozata új kút létesítéséről. 
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1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért az új kút 

létesítésének szükségességével, és úgy határoz, hogy a létesítéssel összefüggő 

eljárások lefolytatásával a DRV Zrt.-t, mint üzemeltetőt bízza meg.  

 

2./ A képviselő-testület a kút létesítésének költségét a használati díj- és saját forrás 

terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

Kajdy Péter DRV Zrt. szakembere 

 

Elmondja, hogy amikor vízminőséggel kapcsolatos panasz van a településen, akkor a DRV 

Zrt.-nek kell szólni, mivel ők nem tájékozódnak a facebook-ról. 

 

Péntek László polgármester 

 

Felmerült kérdésként, hogy a focipályán lehet-e öntözni? 

 

Kajdy Péter DRV Zrt. szakembere 

 

A polgármester kérdésére válaszolva elmondja, hogy a focipályán csak akkor lehető öntözni, 

ha a 3-as kutat visszakapcsolják a rendszerbe, de akkor is előtte egyeztetni szükséges, mivel 

nem tudni, hogy milyen lesz a kút kapacitása. 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az új kút létesítése be fog kerülni a gördülő fejlesztési 

tervbe, jövő évben a tervezés, az azt követő évben pedig a kivitelezés. 

 

 

2./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

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 

7/2020. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló  

2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Mivel több téma, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 

berekeszti. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 Péntek László dr. Varga Katalin 

                polgármester jegyző 


