
J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 16.-án, a 

Művelődési házban 14 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron következő 

nyilvános üléséről.  

 

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

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

jelenléti ív szerinti meghívottak közül Széll Árpádné a nemzetiségi önkormányzat elnöke, 

Bogdán Zoltán közművelődési szakember és dr. Varga Katalin jegyző. 

Az ülésen jelen van 4 fő segesdi lakós. 

 

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 112/2020. (IX. 16.) 

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 2020. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

3./ Beszámoló az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

4./ A Segesdi Tündérkert Óvoda 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezése. A 2019/2020. nevelési évről szóló beszámoló elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

5./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás megtárgyalása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

6./ A víziközműre történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, 

valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 

önkormányzati rendelet elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

7./ Egyéb ügyek. 
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1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közti 

tevékenységről. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: 

 

A napirend ezen részéhez kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzott el. 

 

Az írásos határozati javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 113/2020. (IX. 16.) 

önkormányzati határozata a lejárt határidejű határozatokról. 

 

A képviselő-testület az előterjesztés szerinti lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

szóló jelentést a további jelentési kötelezettség egyidejű megszüntetésével elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

b) Két ülés közti tevékenység: 

 

A polgármester beszámol az előző ülés óta végzett tevékenységről. Elmondja, hogy a 

szeptember 12-én megrendezésre került falunap, illetve Lecsó-fesztivál nagyon jól sikerült. 

Megjegyzi, hogy az egyik képviselő péntek délelőtt jelezte, hogy rendezvény miatt tovább tart 

nyitva. 

 

Hozzászólások: 

 

Takács Arabella képviselő 

 

A felvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy azt jelezték, hogy az önkormányzati rendezvény 

miatt tart tovább nyitva a vendéglátó egységük. Elmondja, hogy bejelentette a nyitva tartás 

hosszabbítását a hétvégére, és a rendőrség jegyzői papírt kért erről, de mivel nem volt, 

bezárták az egységet. 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 68-as főút már járható. 

Elmondja, hogy folyamatban van az önkormányzat épületének felújítása. Kiemeli, hogy a 3-as 

kutat bekapcsolták a rendszerbe, hipózzák a vizet. Megjegyzi, hogy a vízminták vétele és 

vizsgálata folyamatos. 

A polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy korábban sportpark létesítését jelezte az 

önkormányzat, és nemrég érkezett a levél a kivitelezésre vonatkozóan. Elmondja, hogy a 

Rózsadomb utcai játszótér mellé tervezték a sportparkot, nemrég helyszíni bejárás is volt. 

Kiemeli, hogy a helyszíni bejárást végző hatóság jelezte, hogy a kivitelezést követően a 

tereprendezés költsége az önkormányzatot fogja terhelni. Elmondja, hogy szerette volna 

módosíttatni a helyszínt az általános iskola udvarára, de ez nem felel meg, mivel a sportparkot 

nem lehet körbe keríteni, tehát biztosítani kell a folyamatos bejárást. 
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A polgármester tájékoztatja a megjeleteket, hogy a műfüves pályát is ellenőrizték, ahol a 

beruházó az MLSZ volt. Elmondja, hogy az ellenőrzés során hibákat állapítottak meg és az 

önkormányzatot fenyegetik kötbérrel. Kiemeli, hogy felvették a kapcsolatot az MLSZ-el. 

 

Sára Erika képviselő 

 

Elmondja, hogy a Széchenyi utca sarkán is van egy üres ingatlana az önkormányzatnak, lehet, 

hogy jobb lenne oda telepíttetni a sportparkot. 

 

Péntek László polgármester 

 

Jónak tartja a képviselő asszony felvetését, javasolni fogja a helyszíni módosítását. 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Watt-Eta Kft.-től az önkormányzat kapott 

egy ajánlatot közvilágítás korszerűsítésére, melynek lényege, hogy led-es égőkre cserélnék a 

jelenlegit. Elmondja, hogy a korszerűsítéssel 40-50 %-os energiamegtakarítást lehetne elérni. 

Elmondja, hogy ki fogja osztani a képviselőknek az ajánlatot, hogy át tudják tanulmányozni. 

Kiemeli, hogy a cég a kipróbálás érdekében 3-4 égőt ki is cserélni, hogy a lakosság is lássa a 

különbséget. Elmondja, hogy a beruházás költsége 14.401.449 Ft.  

 

Sára Erika képviselő 

 

Megkérdezi, hogy van-e közvilágítással valamilyen probléma? Szükséges-e a korszerűsítés? 

Véleménye szerint, ha a jelenlegi közvilágítással nincs probléma, akkor ez teljes mértékben 

szükségtelen.  

 

Péntek László polgármester 

 

Véleménye szerint annyit megér, hogy felszereljenek 3-4 ledes égőt, és megnézzék, hogy 

milyen. 

 

Takácsné Illés Henriett alpolgármester 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Bajcsy Zs. utca felől a József A. utca irányába nagyon 

hiányzik egy közvilágítási elem, egy lámpatest. 

 

Péntek László polgármester 

 

A felvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy meg lehet rendelni a közvilágítás bővítését. 

 

A polgármester megkéri a képviselőket, hogy amennyiben nem tudnak menni testületi ülésre, 

vagy késnek, akkor ezt jelezzék a polgármesternek vagy a jegyzőnek.  

 

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

javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 114/2020. (IX. 16.) 

önkormányzati határozata a két ülés közti tevékenységről. 
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A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

2./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

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

bedolgozásra a 2020. évi költségvetésbe. Felkéri Gyöngyösi Norbert bizottsági elnököt, hogy 

a bizottsági véleményeket tolmácsolja. 

 

Gyöngyösi Norbert a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

 

A bizottsága az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítását megtárgyalta és az 

előterjesztés szerint elfogadásra javasolja.  

 

 

Gyöngyösi Norbert az Ügyrendi és Területfejlesztési Bizottság tagja 

 

Bizottsága megtárgyalta a 2020. évi költségvetés módosítását, és az előterjesztés szerint 

elfogadásra javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítását szavazásra bocsátja. 

 

A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 

meg. 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló  

3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

3./ Beszámoló az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Gyöngyösi Norbert a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 
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Tájékoztatást ad arról, hogy a bevételek és a kiadások tekintetében is időarányos a teljesítés. 

Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta, a beszámolót elfogadásra javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

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

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 115/2020. (IX. 16.) 

önkormányzati határozata a féléves költségvetési beszámolóról. 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének első félévi 

végrehajtásáról szóló beszámolóját – benne a Segesdi Tündérkert Óvoda 

beszámolójával – az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

4./ A Segesdi Tündérkert Óvoda 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezése. A 2019/2020. nevelési évről szóló beszámoló elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester megjegyzi, hogy nagyon részletesen kidolgozott munkatervről és 

beszámolóról beszélhetünk. A polgármester javasolja a munkaterv és a beszámoló 

elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

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

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 116/2020. (IX. 16.) 

önkormányzati határozata óvodai munkaterv véleményezéséről, beszámolóról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérkert 

Óvoda 2020/2021. évi munkatervét megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

2./ A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda 2019/2020. nevelési évről szóló 

beszámolóját az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 
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5./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás megtárgyalása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester tájékoztatja a testület megjelent tagjait, hogy idén is lehetősége van az 

önkormányzatnak arra, hogy csatlakozzon a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez. Javasolja, 

hogy az önkormányzat a 2020-ban is csatlakozzon az ösztöndíjrendszerhez. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 117/2020. (IX. 16.) 

önkormányzati határozata ösztöndíj-rendszerhez csatlakozásról. 

                                                                                                          

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

Önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához. A képviselő-testület az előterjesztés 

mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és kötelezettséget 

vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által 

nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános 

Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

 

2./ A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulója 

keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa 

rendszerben rögzíti. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa 

rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények 

igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a 

pályázati kiírás feltételeivel. 

 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat 

aláírására. 

 

Határidő: 2020. október 1. 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

6./ A víziközműre történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, 

valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 

önkormányzati rendelet elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Péntek László polgármester felkéri Gyöngyösi Norbertet az Ügyrendi és Településfejlesztési 

Bizottság tagját, hogy tolmácsolja a bizottság véleményét a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 
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Gyöngyösi Norbert az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság tagja 

 

Bizottsága megtárgyalta a rendelet-tervezetet és az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

Megjegyzi, hogy a rendelet lényege a részletfizetés biztosításának lehetősége, tehát 

megállapodás születik a részletfizető és az önkormányzat között. 

 

Sára Erika képviselő 

 

Hangsúlyozza, hogy már tavaly november óta próbálja megértetni a képviselőkkel, hogy nem 

ennyi az érdekeltségi hozzájárulás összege. Véleménye szerint a 234 ezer forint irreális. 

Elmondja, hogy próbálta elkérni a társulás anyagát, de csak az van neki, amit saját maga 

szerzett be. Kiemeli, hogy arra lenne kíváncsi, hogy hány olyan háztartás van, aki már 

rácsatlakozott. Hangsúlyozza, hogy az emberek nem kaptak elszámolást, és azt is tisztázni 

kellene, hogy mennyi az érdekeltségi hozzájárulás összege. Elmondja, hogy nem fogja 

megszavazni a rendeletet. 

 

Péntek László polgármester 

 

A képviselő asszony felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy az érdekeltségi hozzájárulás 

jelenlegi összege 234 ezer forint, ezt be kell fizetni azoknak, akik eddig nem fizettek. 

Elmondja, hogy amennyiben megalakul a vizsgáló-bizottság és az úgy dönt, hogy 

visszafizetés lesz, akkor majd módosítani fogják az összeget. Kíváncsi lenne arra, hogy 

milyen formában valósuljon meg a visszafizetés, mivel az egyösszegű befizetésnél és a 

részletekben történő fizetésnél ez nem jelentene problémát, viszont a lakástakarék-pénztár 

esetében igen. Elmondja, hogy aki a lakástakarék-pénztáros megoldást választotta, abban 

benne van a 30 %-os állami támogatás is, melynek visszafizetése problémás lehet. 

Hangsúlyozza, hogy amíg a társulat működött, mondhatta volna, hogy lecsökkenti az 

érdekeltségi hozzájárulás összegét. 

 

Sára Erika képviselő 

 

Hangsúlyozza, hogy be tudja bizonyítani azt, hogy nincs igaza a polgármesternek. 

 

Péntek László polgármester 

 

Megjegyzi, hogy a rendelet biztosít lehetőséget a részletfizetésre és nincs összefüggés a 

rendelet elfogadása, illetve a vizsgáló-bizottság megalakulása között. 

 

Takács Arabella képviselő 

 

Véleménye szerint van összefüggés a rendelet és a bizottság felállítása között. 

 

Dr. Varga Katalin jegyző 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Sára Erika és Takács Arabella képviselők 2020. 

szeptember 14. napján indítványt nyújtottak be, amelyben indítványozzák a rendelet név 

szerinti szavazással történő elfogadását, valamint egy ideiglenes vizsgáló bizottság 

megalakulását. Elmondja, hogy a szervezeti és működési szabályzat 19. § (5) bekezdése 

értelmében név szerinti szavazást kell tartani a képviselők egynegyedének indítványára, 
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amennyiben az erre irányuló kezdeményezést az ülés napját megelőző napon 16 óráig a 

polgármesternek benyújtották.  

Elmondja, hogy az indítvány határidőben érkezett, tehát a név szerinti szavazásnak nincs 

akadálya.  

 

A polgármester kéri, hogy aki a rendelet-tervezetet elfogadja, a neve felolvasása után azt 

igennel jelezze. A polgármester felkéri dr. Varga Katalin jegyzőt a név szerinti szavazás 

lebonyolítására. 

 

Jelen lévő képviselők száma 6 fő. 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő nem volt. 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése nem volt. 

 

Dr. Varga Katalin jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét és kéri a 

szavazatukat: 

 

Gyöngyösi Norbert képviselő igen 

Pékó Gábor képviselő igen  

Péntek László polgármester igen 

Sára Erika képviselő nem 

Takács Arabella képviselő nem 

Takácsné Illés Henriett alpolgármester igen 

 

Péntek László polgármester kihirdeti a név szerinti szavazás eredményét. 

 

A képviselő-testület a rendelet-tervezetet 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett, 

tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 

meg: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 

9/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 

 

a víziközműre történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről,  

 

valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről 

 

/A képviselők által benyújtott indítvány, valamint a név szerinti szavazás dokumentuma a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

7./ Egyéb ügyek. 

 

a) Ideiglenes vizsgáló bizottság felállítása: 

 

Sára Erika képviselő elmondja, hogy a benyújtott indítványnak megfelelően javasolja 

ideiglenes vizsgáló bizottság megalakulását. 

 

Takácsné Illés Henriett alpolgármester 
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Javasolja, hogy Talián Bálint az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke nélkül ne 

hozzák meg a döntést. 

 

Takács Arabella képviselő 

 

Javasolja a bizottság felállítását. 

 

Péntek László polgármester szavazásra bocsátja Sára Erika képviselő javaslatát. 

 

Javaslatát 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül elfogadva a 

képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 118/2020. (IX. 16.) 

önkormányzati határozata ideiglenes vizsgáló bizottság felállításáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Víziközmű Társulat elszámolása és az érdekeltségi hozzájárulás megállapítása 

érdekében ideiglenes vizsgáló bizottságot hoz létre. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Sára Erika képviselő 

 

 

b) A Katolikus Egyház támogatási kérelme: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Segesdi Római Katolikus 

Szent László Plébánia nevében Kóré Mihály plébános kéréssel fordult az önkormányzathoz. 

Elmondja, hogy a kérelem szerint az egyház bevétele az utóbbi időben nagymértékben 

lecsökkent, és 500 ezer forint hiányzik a költségvetésükből. Tájékoztatja a megjelenteket, 

hogy egyeztetett az Alapítvány Segesdért szervezet elnökével, és megbeszélték, hogy az 

alapítvány is biztosít 250 ezer forintot. Javasolja a Segesdi Római Katolikus Szent László 

Plébánia 250.000 Ft összeggel történő támogatását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 119/2020. (IX. 16.) 

önkormányzati határozata plébánia 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 Római Katolikus Szent László Plébánia részére 250.000 Ft 

összegű támogatást biztosít. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati rendelet 4. § 

(2) bekezdés szerinti megállapodás megkötésére és aláírására. 
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Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

c) A Szabadság tér 18. szám alatti ingatlan eladásának megtárgyalása: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat tulajdonában 

lévő Szabadság tér 18. szám alatti ingatlanra vonatkozóan vételi szándékot nyújtott be egy 

Bertalanpusztán élő család. Elmondja, hogy megrendelték az ingatlan értékbecslését. 

Megkérdezi a képviselőket, hogy eladhatja-e az önkormányzat az épületet? 

 

Sára Erika képviselő 

 

Véleménye szerint lehetne pályázni az épület felújítására, például szolgálati lakást vagy 

orvoslakást is ki lehetne belőle alakítani. 

 

Péntek László polgármester 

 

Tájékoztatást ad arról, hogy az önkormányzat már korábban próbálta „betenni” ezt az épületet 

pályázatban, de például az orvoslakássá alakítás esetén szerződés kellett volna a háziorvossal, 

háziorvos viszont nem volt. Megjegyzi, hogy az épület elég rossz állapotban van, egyszer már 

a plafon is leesett, ideiglenesen csinálták csak meg. 

 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

 

Véleménye szerint nincs rá szüksége az önkormányzatnak, el kell adni, nem fognak vele 

kezdeni semmit a jövőben. 

 

Sára Erika képviselő 

 

Elmondja, hogy nincs hova mennie az ifjúságnak a településen, minden intézmény bezár 

délután 4 órakor. Véleménye szerint elég nagy épületről van szó, lehetne vele kezdeni 

valamit. Hangsúlyozza, hogy van igény a közösségi életre. 

 

Bogdán Zoltán közművelődési szakember 

 

Elmondja, hogy Nagyatádon van rengeteg épület, de még sincs igény a közösségi életre, 

üresen állnak. 

 

Széll Árpádné a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 

Elmondja, hogy szombaton volt egy rendezvény a településen, és megkérdezi, hogy hol volt 

Sára Erika vagy Takács Arabella korosztálya? Kiemeli, hogy nem voltak a rendezvényen 

fiatalok. Véleménye szerinti is jó dolog lenne kihasználni a lehetőségeket, de sajnos az a 

tapasztalat, hogy ha van valami a településen, miért van, ha nincs, miért nincs. 

 

Lábodi Lászlóné segesdi lakós jelzi, hogy szeretne szót kérni. A polgármester ügyrendi 

kérdésben kéri a képviselő-testület állásfoglalását a szó megadására vonatkozólag. 

 

A polgármester javasolja, hogy a testület biztosítsa a hozzászólás jogát a megjelent segesdi 

lakósnak. 
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Javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 120/2020. (IX. 16.) 

önkormányzati határozata a hozzászólási jog megadásáról. 

 

A képviselő-testület hozzászólási jogot biztosít, Lábodi Lászlóné segesdi lakósnak. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

Lábodi Lászlóné segesdi lakós 

 

Hangsúlyozza, hogy nagyon nagy baj, hogy a képviselők nem állnak le beszélgetni az 

emberekkel az utcán! Pedig ez nagyon fontos lenne! 

 

Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester javasolja, hogy a testület fejezze ki eladási 

szándékát a Szabadság tér 18. szám alatti ingatlanra. 

 

A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett 

elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 121/2020. (IX. 16.) 

önkormányzati határozata eladási szándékról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy amennyiben 

az értékbecslés szerinti áron értékesíteni tudja az önkormányzat tulajdonában lévő 

Segesd, Szabadság tér 18. szám alatti, 1037 hrsz.-ú ingatlant, akkor az eladásra kerül. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

d) Tájékoztatás idősek napjáról: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy 138 fő 75 év feletti személy 

van a településen. Elmondja, hogy az ajándékozásukra sor kerül, de zárt térben nem tudják 

megtartani az idősek-napi rendezvényt. 

 

 

e) Egyéb témák: 

 

Takács András segesdi lakós jelzi, hogy szeretne szót kérni. A polgármester ügyrendi 

kérdésben kéri a képviselő-testület állásfoglalását a szó megadására vonatkozólag. 

 

A polgármester javasolja, hogy a testület biztosítsa a hozzászólás jogát a megjelent segesdi 

lakósnak. 
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Javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 122/2020. (IX. 16.) 

önkormányzati határozata a hozzászólási jog megadásáról. 

 

A képviselő-testület hozzászólási jogot biztosít, Takács András segesdi lakósnak. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

Takács András segesdi lakós 

 

Elmondja, hogy ő is nagyon fontosnak tartja a kül- és belterületi vízrendezési terv 

elkészítését. Tájékoztatást ad arról, hogy a dél-Segesdről lefolyó vizet neki kell kezelnie, 

mivel a Coop-bolt, a Lagroland, a vasúti átjáró és a „vadszőlős” vonalnak a vízgyűjtő területe 

a halastava. Kiemeli, hogy neki mindenképpen kell tennie valamit az árvízek ellen, meg kell 

valahogy oldania ezt a kérdést, mivel a július végi villámárvíz is több milliós kárt okozott 

neki. Megkérdezi, hogy van-e valamilyen kötelezettsége az önkormányzat felé? 

 

Dr. Varga Katalin jegyző 

 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy amennyiben a megvalósítással összefüggésben 

megkeresik az önkormányzatot hozzájárulás kiadása érdekében, az önkormányzatnak akkor 

kell nyilatkoznia a hozzájárulás kérdésében. Elmondja, hogy elvileg nincs akadálya a 

védekezésnek településrendezési szempontból. 

 

Takács András segesdi lakós 

 

Hangsúlyozza, hogy kezelhetetlen ütemben érkezik hozzá a víz, nagy károkat okozva. 

 

 

 

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

berekeszti. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 Péntek László dr. Varga Katalin 

                polgármester jegyző 


