
J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 28.-án, a 

Művelődési házban 11 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli 

nyilvános üléséről.  

 

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

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

a jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

 

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

jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

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

elfogadja: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 132/2020. (IX. 28.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A vis maior pályázat benyújtására vonatkozó döntés módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

2./ Munkavédelmi szabályzat elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

 

1./ A vis maior pályázat benyújtására vonatkozó döntés módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy 2020. július 25-én villámárvíz 

volt a településen, nagy kárt okozva a 3. számú vízátemelő kútban. Elmondja, hogy a Rinya 

vize befolyt a kútba és ezzel szennyeződés került a kútba. Kiemeli, hogy a DRV Zrt. 

szakemberei új kút fúrását javasolták hosszú távon. Elmondja, hogy a helyreállításra 

vonatkozóan az önkormányzat 2020. augusztus 25-én bejelentést tett a Magyar 

Államkincstárhoz, és a helyszíni ellenőrzés 2020. szeptember 4-én valósult meg. Kiemeli, 

hogy elkészült a szakértői nyilatkozat, valamint a szakértői költségbecslés is. Tájékoztatja a 

megjelenteket, hogy az önkormányzatot terhelő önerő a költségvetés függvényében 3.300.650 

forint lesz, amennyiben nyer a pályázat. Javasolja a vis maior támogatás benyújtását, valamint 

a 10 %-os önerő biztosítását.  

 

Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 133/2020. (IX. 28.) 

önkormányzati határozata vis maior támogatás benyújtásáról. 
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1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a vis 

maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

A káresemény megnevezése: 

Villámárvíz következtében a 3. számú vízátemelő kút romlása, vízadó képességének 

csökkenése.  

Helyszín: 7562 Segesd, 010/3 hrsz. 

 

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a károk helyreállításának (költségvetés 

alapján) tervezett összköltségének fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani. 

 

3./ A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy  

• a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi, 

• a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással nem 

rendelkezik, 

• az adott káreseményre vonatkozóan az önkormányzat biztosítási összeget nem 

igényelt, 

• e tárgyban korábban, vagy e pályázattal egyidejűleg más pályázatot nem nyújtott 

be 

• az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlanoknak a költséghatékonyság és a 

megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 

4./ A képviselő-testület a saját forrás összegét Segesd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III. 

12.) önkormányzati rendeletében, a tartalék terhére biztosítja. 

 

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

szükséges nyilatkozatok és intézkedések megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Investment Kft. bruttó 50.000 Ft 

összegért vállalta a szakértői nyilatkozat elkészítését. Javasolja a szakértői nyilatkozat 

elkészítése költségének, tartalék terhére történő biztosítását. 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 134/2020. (IX. 28.) 

önkormányzati határozata szakértői nyilatkozat elkészítése költségének biztosításáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Investment Mérnöki és 

Fővállalkozó Kft. (7400 Kaposvár, Kontrássy utca 1.) által készített szakértői 

nyilatkozat bruttó 50.000 Ft összegű költségét, a 2020. évi költségvetés tartalékának 

terhére biztosítja. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Investment Kft.-vel a 

megbízási szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Péntek László polgármester 
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2./ Munkavédelmi szabályzat elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat rendelkezik 

munkavédelmi szabályzattal, azonban a testület által nem került elfogadásra. Elmondja, hogy 

az önkormányzatnál ellenőrzik a tanyagondnoki szolgálatot, és ezért szükséges a 

munkavédelmi szabályzat elfogadása. Javasolja a jegyzőkönyv melléklete szerint 

munkavédelmi szabályzat elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 135/2020. (IX. 28.) 

önkormányzati határozata munkavédelmi szabályzat elfogadása. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a munkavédelmi szabályzatot 

a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

 

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

berekeszti. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 Péntek László dr. Varga Katalin 

                polgármester jegyző 


