
J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 7.-én, a 

Művelődési házban 9.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.  

 

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

Bálint Attila, Gyöngyösi Norbert, Sára Erika, Takács Arabella és Pékó Gábor 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 2 fő segesdi lakós. 

 

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 136/2020. (X. 7.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pont: 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

2./ A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló önkormányzati 

rendelet elfogadása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

3./ Az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezése. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

4./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 137/2020. (X. 7.) 

önkormányzati határozata a lejárt határidejű határozatokról. 

 



2 

 

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 vis 

maior pályázatok benyújtásra kerültek, nem tudni, hogy mikor várható döntés és hogy 

nyernek-e a pályázatok. Elmondja, hogy kettő csoport is érkezett a településre a Solar Hotel 

által, október 2-án és október 6-án. Tájékoztatást ad arról, hogy a szeptember 24-én a 

múzeumban megrendezésre került a nemzetiségi önkormányzat szervezésében a versmondó 

versenyen, melyen 37 fő gyermek vett részt. Elmondja, hogy október 2-án a katolikus 

templomban pánsípos előadás volt, de sajnos kevesen vettek rajta részt. Kiemeli, hogy az 

EFOP-os pályázat keretében a mai napon az óvodások vehetnek részt egy előadáson. 

 

Bogdán Zoltán közművelődési szakember 

 

Az óvodás gyermekeknek szóló műsorral kapcsolatban elmondja, hogy többször változott az 

előadás helyszíne, és végül az I-es óvodában kerül megrendezésre.  

 

Széll Árpádné nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 

Véleménye szerint nagyon nagy probléma, hogy minden az I-es óvodában kerül 

megrendezésre. Elmondja, hogy a II-es óvodába járó gyermekek pedig oldják meg, hogy 

hogyan jutnak fel az óvodába. 

 

Bogdán Zoltán közművelődési szakember 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy szintén pályázat keretében volt egy sport rendezvény az 

általános iskolában, ahol az iskola valamennyi diákját „megmozgatták”.  

 

Péntek László polgármester 

 

Tájékoztatást ad arról, hogy az RSZSZK használatába adott kisbusz tönkrement, és most 

emiatt van fennakadás a busz-kérdésben. Megjegyzi, ha jó lenne a busz, akkor a 

tanyagondnok fel tudná hordani az óvodás gyermekeket, de már több hete ebédet kell 

hordania. 

 

Talián Bálint Attila 

 

Felajánlja, hogy amennyiben buszra van szüksége az önkormányzatnak, szóljanak és a 

Ferrokov Kft. az önkormányzat rendelkezésére bocsátja. 

 

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

javaslatot szavazásra bocsátja. 
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Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 138/2020. (X. 7.) 

önkormányzati határozata a két ülés közti tevékenységről. 

 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

2./ A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló önkormányzati 

rendelet elfogadása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés: 

 

Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan, 

2020-ban is pályázott az önkormányzat szociális célú tüzelőanyag támogatásra. Elmondja, 

hogy a döntés alapján Segesd Község Önkormányzata 16.000 Ft/m3 + ÁFA áron számolva 

296 m3 kemény tűzifát kapott. Megjegyzi, hogy a tavalyi évben 299 m3 tűzifát oszthatott ki az 

önkormányzat. Elmondja, hogy a pályázati kiírásnak megfelelően készült el az önkormányzati 

rendelet, amely tartalmazza a támogatás benyújtásához szükséges kérelem nyomtatványát is. 

Megjegyzi, hogy kérelmek elbírálása a Pénzügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik. 

 

Talián Bálint Attila az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

 

Elmondja, hogy bizottsága az előterjesztést megtárgyalta, és azt a tervezet szerint elfogadásra 

javasolja.  

 

Gyöngyösi Norbert a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke  

 

Elmondja, hogy bizottsága az előterjesztést megtárgyalta, és azt a tervezet szerint elfogadásra 

javasolja.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja és a testület azt 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 

rendeletet alkotja meg: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2020. (X. 8.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról 

 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. 16.000 

Ft + Áfa-ért biztosítja az önkormányzatnak a szociális célú tűzifát.  



4 

 

Kiemeli, hogy a szállítási költség az önkormányzat költségvetését terheli. Javasolja, hogy a 

testület hatalmazza fel a polgármestert a szociális célú tűzifa SEFAG Erdészeti és Faipari 

Zrt.-től való megrendelésére.  

 

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

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 139/2020. (X. 7.) 

önkormányzati határozata szociális célú tűzifa megrendeléséről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a szociális célú tűzifa SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.-től való megrendelésére és az 

adásvételi szerződés aláírására. A képviselő-testület a szállítás költségét a szociális 

támogatás terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

3./ Az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezése. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 140/2020. (X. 7.) 

önkormányzati határozata a felvételi körzetekről. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján, a 2021/2022-es tanévre vonatkozóan, a 

településen élő általános iskolás gyermekek számára a Segesdi IV. Béla Király 

Általános Iskola kijelölését javasolja megállapítani, tehát a 2020/2021-es tanévre 

megállapított körzethatárokban változtatást nem tart szükségesnek. 

 

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy Segesd felvételi körzete megegyezik a 

település közigazgatási területével. 

 

3./ Segesd község Jegyzője nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, 

ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű általános iskolába 

járó gyermekek száma intézményi bontásban: 

 
Sorszám Intézmény OM 

azonosítója 

Intézmény 

neve 

Intézmény 

címe 

HH általános 

iskolai tanulók 

száma 
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1. 201315 Segesdi IV. 

Béla Király 

Általános Iskola 

7562 Segesd, 

Iskola utca 1. 

21 fő 

 

4./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Kaposvári Tankerületi Központot a 

testület döntéséről értesítse. 

 

Határidő: 2020. október 15. 

Felelős: dr. Varga Katalin jegyző 

 

 

4./ Egyéb ügyek. 

 

a) Csapadékvíz-elvezetés rendezésére vonatkozó tervdokumentáció: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Investment Kft. megküldte 

a csapadékvíz-elvezetés rendezésére vonatkozó tervezési ajánlatát. Elmondja, hogy az ajánlat 

külön-külön tartalmazza a közútkezelő kezelésében lévő árokszakaszok, valamint az 

önkormányzat kezelésében lévő árokszakaszok tervezési díját. Hangsúlyozza, hogy a 

csapadékvíz-elvezetés kizárólag az összes árokra vonatkozó tervdokumentációval lehetséges. 

Kiemeli, hogy az ajánlati ár a közútkezelő kezelésében lévő árokszakaszok esetében nettó 

9.200.000 Ft, az önkormányzat kezelésében lévő árokszakaszok esetében pedig nettó 

14.800.000 Ft, ez mindösszesen nettó 30.480.000 Ft.  

 

Sára Erika képviselő 

 

Véleménye szerint figyelni kell a pályázati lehetőséget a tervek elkészíttetése tekintetében. 

 

Takács Arabella képviselő 

 

Elmondja, hogy utána fog nézni, hogy más mennyiért készít ilyen terveket, mert ez nagyon 

sok pénz. 

 

/Az ügyben nem született döntés./ 

 

 

b) Tájékoztatás október 23-i ünnepségről: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy kültérire tervezték az 

ünnepséget, de valószínű, hogy nem lesz jó idő. Véleménye szerint a múzeumban sor 

kerülhetne a kitüntetési ünnepségre, ahova a kitüntetettek, a képviselők, a korábbi 

díszpolgárok és intézményvezetők lennének jelen. Megjegyzi, hogy nem tudni, hogy addig 

milyen szigorító intézkedést vezetnek be. Javasolja, hogy október 19-én hétfőn 15.45 órakor 

legyen egy rendkívüli testületi ülés, ahol megbeszélik a részleteket. 

 

 

c) Tájékoztatás idősek-napi támogatásról: 
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Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy megrendelte a 75 év feletti 

segesdi lakósok részére a 10.000 Ft értékű csomagokat. Elmondja, hogy a képviselők 

felosztják egymás között az utcákat és kihordják a csomagokat. 

 

 

 

d) Egyéb témák: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Mária-telepi temető előtti út 

nagyon rossz állapotban van, két kocsi zúzott követ fog rendelni, az út feljavítása érdekében. 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a humán szakemberek ösztönző díjazására 2020. 

november 7-én kerül sor Nagyatádon. Elmondja, hogy a testület térségi jelöltje sajnos nem 

kap díjat. 

Péntek László polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a Magyar Telekom Nyrt. kiépítene 

egy optikai hálózatot a településen, a meglévő villanyoszlopokra. Elmondja, hogy az EOn 

nem minden villanyoszlopra engedi meg a kiépítését, ezért a Telekom Nyrt. az utca másik 

oldalára szeretne oszlopokat leállítani. Megjegyzi, hogy ezt nem engedélyezte az 

önkormányzat. Tájékoztatni fogja a képviselőket az ügy további állásáról. 

 

Pékó Gábor képviselő 

 

Elmondja, hogy a Damjanich utcában még mindig nem készült el az út. Megkérdezi, hogy 

mikor várható a felújítás? 

 

Péntek László polgármester 

 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy egy vállalkozó már augusztus hónapra 

ígérte a javítást, de nem valósult meg. Kiemeli, hogy keresni fog egy másik vállalkozót. 

 

Sára Erika képviselő 

 

Kiemeli, hogy a Kölcsey utcában még mindig nincs út, és a Dankó utcának is csak egy része 

aszfaltos. Hangsúlyozza, hogy nagyon nehéz közlekedni ezekben az utcákban, esős időben. 

Megkérdezi, hogy lehetne-e árajánlatot kérni az út járhatóbbá, illetve aszfaltossá tételére? 

 

Péntek László polgármester 

 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy fog árajánlatot kérni. 

 

 

e) Az Ideiglenes Vizsgáló Bizottság tagjainak megválasztása: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Takács Arabella és Sára Erika 

indítványt nyújtott be a bizottság tagjainak megválasztására. /Az indítvány a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi./ Elmondja, hogy a hatályos SZMSZ szerint a képviselő-testület indokolt 

esetben, meghatározott feladat ellátására ad hoc bizottságot hozhat létre, mely bizottság 

megbízatása, feladatának elvégzéséig, illetőleg az erről szóló jelentésnek a képviselő-testület 

által történő elfogadásáig tart. Kiemeli, hogy a képviselő-testület bármely kérdés 

megvizsgálására ideiglenes bizottságként vizsgáló bizottságot állíthat fel, a vizsgáló bizottság 

tagja csak képviselő lehet.  
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Hangsúlyozza, hogy az SZMSZ az ideiglenes bizottság működésére, elnökének és tagjainak 

megválasztására nem tartalmaz szabályokat, ezért az állandó bizottságokra vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni. Elmondja, hogy a bizottsági tagok és elnökök megválasztása az 

SZMSZ szerint nyílt szavazással történik.  

A jelöltek közül senki nem kérte a napirend zárt ülésen való megtárgyalását. 

 

Péntek László polgármester javasolja, hogy elsőként válasszák meg az ideiglenes vizsgáló 

bizottság elnökét. A bizottság elnökének Talián Bálint Attila képviselőt, tagjának Gyöngyösi 

Norbert és Takács Arabella képviselőket javasolja. 

 

A jelöltek közül senki nem kérte a napirend zárt ülésen való tárgyalását. 

 

A polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Talián Bálint Attila képviselőt az 

Ideiglenes Vizsgáló Bizottság elnökének megválassza, kézfelemeléssel jelezze! Az elnök 

megválasztásához a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó szavazata 

szükséges. 

 

Péntek László polgármester megállapítja, hogy Talián Bálint Attila képviselőt az 

Ideiglenes Vizsgáló Bizottság elnökének, a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül megválasztotta.  

 

A polgármester kéri, hogy aki egyetért Takács Arabella képviselőnek az Ideiglenes Vizsgáló 

Bizottság tagjává történő megválasztásával, kézfelemeléssel szavazzon. A tag 

megválasztásához a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó szavazata 

szükséges. 

 

Péntek László polgármester megállapítja, hogy Takács Arabella képviselőt az Ideiglenes 

Vizsgáló Bizottság tagjának, a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül megválasztotta.  

 

A polgármester kéri, hogy aki egyetért Gyöngyösi Norbert képviselőnek az Ideiglenes 

Vizsgáló Bizottság tagjává történő megválasztásával, kézfelemeléssel szavazzon. A tag 

megválasztásához a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó szavazata 

szükséges. 

 

Péntek László polgármester megállapítja, hogy Gyöngyösi Norbert képviselőt az 

Ideiglenes Vizsgáló Bizottság tagjának, a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül megválasztotta.  

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 141/2020. (X. 7.) 

önkormányzati határozata az Ideiglenes Vizsgáló Bizottság tagjainak 

megválasztásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ideiglenes Vizsgáló 

Bizottság elnökének Talián Bálint Attilát, tagjainak Takács Arabellát és Gyöngyösi 

Norbertet megválasztotta. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 



8 

 

Péntek László polgármester megjegyzi, hogy Sára Erikát nem javasolta bizottsági tagnak, 

mert véleménye szerint érintett. 

 

Sára Erika képviselő 

 

Megkérdezi, hogy milyen érintettségből kifolyólag nem lehet tagja a bizottságnak? 

 

Talián Bálint Attila képviselő 

 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy mivel könyvelt ezzel kapcsolatban. 

Sára Erika képviselő 

 

Elmondja, hogy pénzügyi ügyintézőként a beruházással kapcsolatos könyvelést látta el, nem a 

szennyvíztársulat könyvelését. 

 

 

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

berekeszti. 

 

 

Kmf. 

 

 

 Péntek László dr. Varga Katalin 

 polgármester jegyző 


