
J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. november 3.-án, a 

Művelődési házban 13.00 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről.  

 

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

Gábor, Takács Arabella és Sára Erika képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak 

közül dr. Varga Katalin jegyző. 

Az ülésen jelen van 1 fő segesdi lakós. 

 

Távol (igazoltan): Gyöngyösi Norbert és Talián Bálint Attila képviselő. 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 5 tagja jelen 

van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

A napirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a testület a következő napirendeket tárgyalja: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 144/2020. (XI. 3.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan a 

közbeszerzési eljárás megindítására irányuló döntések meghozatala. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

2./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan a 

közbeszerzési eljárás megindítására irányuló döntések meghozatala. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00008 

kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden” elnevezésű pályázathoz 

kapcsolódóan elkészültek a végleges kiviteli tervek, melyek a közbeszerzési eljárás alapját 

képezik. Javasolja a jegyzőkönyv mellékleteként szereplő kiviteli tervek elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, melyet a testület 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 145/2020. (XI. 3.) 

önkormányzati határozata kiviteli tervek elfogadásáról. 
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Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19-SO1-2019-

00008 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden” elnevezésű pályázat 

megvalósítása kapcsán a 7562 Segesd, Kossuth L. utca 102. szám alatti, 226 hrsz.-ú 

épület felújításának kiviteli tervdokumentációját a jegyzőkönyv melléklete szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

A polgármester a döntés meghozatalát követően javasolja a módosított közbeszerzési terv 

elfogadását. 

 

A javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadva a 

képviselő-testület a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 146/2020. (XI. 3.) 

önkormányzati határozata közbeszerzési terv módosításáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi 

közbeszerzési tervét a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal módosítja.  

 

  A közbeszerzés 

tárgya és tervezett 

mennyisége 

Irányadó 

eljárási 

rend 

  Tervezett 

eljárás fajtája 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor 

került-e az adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításá

nak tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja  

I. Árubeszerzés         

      

II. Építési 

beruházás 
 

    
 

  

Bölcsődei 
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Nemzeti A Kbt. 115. § 

(1) bekezdés 

szerinti. 
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III. Szolgáltatás-

megrendelés 
 

    
 

  

      

IV. Építési      
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koncesszió 

V. Szolgáltatási 

koncesszió 
   

 
 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

A módosított közbeszerzési terv elfogadását követően a polgármester javasolja a 

közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó döntések meghozatalát.  

 

A javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadva a 

képviselő-testület a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 147/2020. (XI. 3.) 

önkormányzati határozata közbeszerzési eljárás megindításáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19-SO1-2019-

00008 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden” elnevezésű pályázat 

részeként, „Építési beruházás – Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden” címmel, a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján, a 

mellékelt, ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével, nyílt közbeszerzési eljárást 

indít. 

 

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a Segesd, Kossuth L. utca 102. szám alatti, 

226 hrsz.-ú ingatlanon lévő épület bölcsőde kialakítása céljából történő felújítása 

tekintetében a támogatói okiratban szereplő építési tevekénységekre jóváhagyott összeg, 

nettó 64.575.757 Ft. 

 

3./ A képviselő-testület elfogadja a jegyzőkönyv melléklete szerinti ajánlattételi 

felhívást, a közbeszerzési dokumentumokat és a vállalkozási szerződés tervezetét. 

 

4./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Építési beruházás – 

Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden” közvetlen ajánlattételi elhívással indított 

nyílt közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságát az alábbi összetételben és minőségben 

választja meg: 

1. dr. Varga Katalin – elnök (pénzügyi szakértelmet biztosító személy) 

2. Dr. Dráb Iván Zsolt– (közbeszerzési, jogi szakértelmet biztosító 

személy) 

3. Varjas András – műszaki ellenőr 

 

5./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Építési beruházás – 

Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján, a mellékelt, eljárást megindító 

felhívással közbeszerzési eljárást indít, melyre az alábbi ajánlattevőket hívja meg: 

 

Bau-Lizénia Kft.    7570 Barcs, Bimbó utca 8. 

Euro-Clean System Kft.    7500 Nagyatád, Szarvas u. 2540/3 hrsz. 
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Könnyű-Ép Kft.    7562 Segesd, Teleki utca 13. 

Mura-Bau Kft.    8868 Murarátka, Kossuth L. utca 10. 

 

KÁÉPP Építőipari Kft.    8728Pogányszentpéter, Bajcsy-Zs. u. 84/A 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

2./ Egyéb ügyek. 

 

a) Segesd Szépítése pályázatra elhatárolt összeg megemelésére vonatkozó döntés: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Segesd Szépítése pályázatra 

elhatárolt 5 millió forintos keret elfogyott. Elmondja, hogy dönteni kell arról, hogy a testület 

biztosít-e további keretet a pályázatokra. 

 

Pékó Gábor képviselő 

 

Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság tagjaként javasolja, hogy az önkormányzat ne 

emelje meg a pályázati keretet. 

 

Takács Arabella képviselő 

 

Megkérdezi, hogy van-e még elbírálatlan kérelem? 

 

Dr. Varga Katalin jegyző 

 

A képviselő asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy jelenleg kettő darab olyan pályázat 

van, mely elbírálásra vár, mindkettő üres ingatlan vásárlása, mely 600 ezer forint összegű 

támogatást igényelne. 

 

Takács Arabella képviselő 

 

Véleménye szerint biztosítani kellene a 600 ezer forintot, főként, ha ezzel az önkormányzat 

segítséget nyújt a két családnak. 

 

Pékó Gábor képviselő 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a bizottsági ülésen megbeszélték, hogy ne növeljék az 

önkormányzat kiadásait további keret biztosításával, mivel a vírushelyzet is hozhat még 

váratlan kiadásokat az önkormányzatnak. 

 

Takácsné Illés Henriett alpolgármester 

 

Javasolja, hogy zárt ülésen vitassák meg a kettő benyújtott pályázat sorsát. 

 

/Zárt ülésen hoz döntést a képviselő-testület a Segesd Szépítése pályázatra biztosítandó keret 

növeléséről./ 
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b) A Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola radiátor cseréje költségének biztosítása: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az általános iskola felső-

tagozatos épületében sorra mennek szét a radiátorok. Elmondja, hogy árajánlatot kért a 

radiátorok cseréjérének szerelési munkáira. Kiemeli, hogy az első ajánlatot a Gáz-Term Kkt. 

nyújtotta be, mely 4.100.000 Ft + Áfa összegért vállalná a radiátorok cseréjének szerelését, a 

második ajánlatot a Gál és Társa Bt. nyújtotta be, mely 4.200.000 Ft + Áfa összegért vállalná 

a munka elvégzését, a harmadik ajánlatot adó cég, az Atád-Technic Kft. pedig 3.950.000 Ft + 

Áfa összegért vállalná a radiátorok cseréjének szerelési munkáit. Javasolja, hogy a 

legalacsonyabb ajánlatot adó Atád-Technic Kft.-t bízza meg az önkormányzat a feladat 

elvégzésével, és a testület a szükséges 5.016.500 Ft összeget támogatás formájában biztosítsa 

az általános iskolának. 

 

Hozzászólások: 

 

Takácsné Illés Henriett alpolgármester 

 

Hangsúlyozza, hogy nagyon fontos lenne az iskolában a radiátorcsere. 

 

Takács Arabella képviselő 

 

Elmondja, hogy sajnos nem látta előzőleg az árajánlatokat. Kéri, hogy minden esetben küldjék 

meg a testületi ülést megelőzően az ajánlatokat. 

 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja, melyet a testület 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 148/2020. (XI. 3.) 

önkormányzati határozata a Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola 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 IV. Béla Király Általános Iskola részére 5.016.500 Ft 

összegű támogatást biztosít, a 7562 Segesd, Iskola utca 1. szám alatti épületben 

megvalósuló radiátorcsere szerelési munkáinak elvégzésére. 

 

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

(2) bekezdés szerinti megállapodás megkötésére és aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

c) Útfelújítások megtárgyalása: 
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A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Mária-telepi temető bejárata november 1-

re elkészült. Elmondja, hogy három ajánlat érkezett, és a legalacsonyabb ajánlatot a Pylon-S 

Építőipari Kft. adta, amely cég bruttó 659.511 Ft összegért végezte el a helyreállítási 

munkákat.  

Megjegyzi, hogy a Mária-telepi temető bejárata a július 25-i villámárvíz következtében 

mosódott ki, tehát vis maior pályázat is benyújtásra került erre vonatkozóan. Javasolja, hogy a 

képviselő-testület hagyja jóvá a helyreállítási tevékenység költségét, a tartalék terhére. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja, melyet a testület 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 149/2020. (XI. 3.) 

önkormányzati határozata a Mária-telepi temető bejárata helyreállítási munkáinak 

költségéről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mária-telepi temető bejárata 

helyreállításának bruttó 659.511 Ft összegű költségét, az önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének tartaléka terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

A Mária-telepi temető bejárata helyreállítására vonatkozó döntés meghozatalát követően, a 

polgármester tájékoztatást ad a Damjanich utca és a Széchenyi utca felújítására beérkező 

ajánlatokról. Elmondja, hogy szintén három ajánlat érkezett a Damjanich utca és a Széchenyi 

utca egyes szakaszainak felújítására, mely ajánlatok közül a legalacsonyabb ajánlatot a Pylon-

S Építőipari Kft. adta, amely cég bruttó 344.551 Ft összegért végezné el a felújítási munkákat. 

 

Javasolja, hogy a képviselő-testület biztosítsa a bruttó 344.551 Ft összegű útfelújításra 

vonatkozó költséget, a tartalék terhére. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja, melyet a testület 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 150/2020. (XI. 3.) 

önkormányzati határozata a Széchenyi és a Damjanich utca egyes szakaszainak 

felújításáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Széchenyi 

utca és Damjanich utca egyes szakaszainak felújításával a Pylon-S Építőipari Kft.-t 

(7400 Kaposvár, Vöröstelek utca 1/A.) bízza meg. A képviselő-testület az útfelújítás 

bruttó 344.551 Ft összegű költségét, az önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

tartaléka terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 
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A döntés meghozatalát követően a polgármester tájékoztatást ad a Kölcsey utca aszfaltozására 

beérkezett ajánlatokról. Elmondja, hogy az első ajánlatot a Vasi Group Kft. nyújtotta be, mely 

cég bruttó 16.381.324 Ft összegért vállalná a Kölcsey utca aszfaltozását.  

 

Kiemeli, hogy a második ajánlatot a Somogyút Kft. nyújtotta be, mely cég bruttó 15.864.886 

Ft összegű ajánlatot tett, és a harmadik ajánlatot a a Pylon-S Építőipari Kft. adta, amely cég 

bruttó 15.440.955 Ft összegért végezné el az aszfaltozást. Javasolja, hogy a képviselő-testület 

a legalacsonyabb összegű árajánlatot adó Pylon-S Építőipari Kft.-t bízza meg a Kölcsey utca 

aszfaltozásával, és a bruttó 15.440.955 Ft összegű vállalkozási díjat a tartalék terhére 

biztosítsa.  

 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja, melyet a testület 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 151/2020. (XI. 3.) 

önkormányzati határozata a Kölcsey utca felújításáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kölcsey 

utca aszfaltozásával, felújításával a Pylon-S Építőipari Kft.-t (7400 Kaposvár, 

Vöröstelek utca 1/A.) bízza meg. A képviselő-testület az útfelújítás bruttó 15.440.955 Ft 

összegű költségét, az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tartaléka terhére 

biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

Pékó Gábor képviselő 

 

Elmondja, hogy a jövőben jó lenne, ha előre megbeszélnék azt, hogy mire kell ajánlatot kérni. 

 

Takácsné Illés Henriett alpolgármester 

 

Elmondja, hogy az elmúlt ülésen is szó volt az útfelújítások szükségességéről, bárki adhatott 

volna ajánlatot a munkák elvégzésére. 

 

Takács Arabella képviselő 

 

Hangsúlyozza, hogy nem tudta, hogy erről lesz szó a mai testületi ülésen. 

 

Dr. Varga Katalin jegyző 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a meghívóban a második napirendi pont az egyéb ügyek. 

Elmondja, hogy folyamatosan érkeztek be ajánlatok az útfelújításra vonatkozóan, ezért nem 

tudták kiküldeni az írásos anyagot. 

 

 

d) A Szabadság tér 18. szám alatti, 1037 hrsz.-ú ingatlan elidegenítésére vonatkozó 

döntés meghozatala: 
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Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy az elmúlt ülésen döntés 

született a Szabadság tér 18. szám alatti ingatlan elidegenítésére vonatkozó önkormányzati 

szándékról. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ingatlan értékbecslése szerinti piaci ára 

4.600.000 Ft.  

 

Péntek László polgármester javasolja az önkormányzati tulajdonban lévő Szabadság tér 18. 

szám alatti, 1037 hrsz.-ú ingatlan 5.000.0000 Ft összegért történő eladását, valamint az 

önkormányzat vagyonrendeletének megfelelően az ingatlan megyei napilapban történő 

meghirdetését. 

 

Kérdések és hozzászólások: 

 

Takács Arabella képviselő 

 

Megjegyzi, hogy nem tudja, hogy valakinek megérné-e ezt az ingatlant felújítani. 

 

Sára Erika képviselő 

 

Véleménye szerint nagyon kevés az önkormányzati tulajdonú ingatlan, melyet például 

közösségi helyként lehetne hasznosítani. 

 

Takácsné Illés Henriett alpolgármester 

 

Véleménye szerint a jövőben vásárolhatna az önkormányzat egy sokkal jobb állapotban lévő 

ingatlant. Elmondja, hogy nem jó helyen van ez az épület, ha például civil szervezetek házát 

akarnának kialakítani. 

 

Takács Arabella képviselő 

 

Elmondja, hogy ő tartózkodni fog a szavazásnál, mivel nem tud ebben a kérdésben dönteni. 

Elmondja, hogy azzal egyet ért, hogy rossz helyen van az épület. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

A javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadva a 

képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 152/2020. (XI. 3.) 

önkormányzati határozata lakáscélú ingatlan elidegenítéséről. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a Segesd 1037 

hrsz.-ú a valóságban 7562 Segesd, Szabadság tér 18. szám alatti, 843 m2 nagyságú, 

„Kivett napközi otthon” megjelölésű ingatlan értékesítését.  

 

2./ A képviselő-testület a 1037 hrsz.-ú ingatlan minimális eladási árát 5.000.000 Ft-

ban határozza meg.  

 

3./ A képviselő-testület elrendeli az ingatlan eladásra történő meghirdetését a megyei 

napilapban azzal, hogy a vevő a legmagasabb ajánlatot tevő személy lesz. 
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Felhatalmazza a polgármestert a legmagasabb árat felajánló személlyel történő 

szerződéskötésre. 

 

Határidő: 2020. november 13. (meghirdetésre) 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

Takácsné Illés Henriett alpolgármester javasolja, hogy amennyiben sikerül értékesíteni az 

ingatlant, a befolyt vételárát fordítsa az önkormányzat közösségi célra hasznosítható 

ingatlanvásárlásra. 

 

A polgármester az alpolgármester javaslatát szavazásra bocsátja, melyet a testület 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 153/2020. (XI. 3.) 

önkormányzati határozata vételár közösségi célú ingatlanvásárlásra fordításáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Segesd 

Szabadság tér 18. szám alatti, 1037 hrsz.-ú ingatlan eladásából befolyt vételárat az 

önkormányzat közösségi célra hasznosítható ingatlanvásárlásra fordítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

e) Ludán Péter kérelmének elbírálása: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Ludán Péter segesdi lakós 

azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a Segesd 2669/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő 

épületbe szeretne bejelentkezni, és a zártkerti ingatlanon lévő épületre házszámot igényelni.  

 

Dr. Varga Katalin jegyző 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a házszám igénylést meg kell, hogy előzze a közterület 

létesítése, mivel a szőlőhegy ezen részén jelenleg nincs képezve közterület név. Megjegyzi, 

hogy ez idáig is azt az elvet követte a testület, hogy nem engedi meg a zártkertbe költözést, 

tehát nem létesít a zárkertbe közterületet. Elmondja, hogy a zártkertbe költözés többféle 

problémát is felvet, mivel a zártkertbe pl. nincs szemétszállítás, vagy vezetékes ivóvíz.  

 

A polgármester javasolja, hogy a testület utasítsa el Ludán Péter lakhatási kérelmét a Zártkert 

2669/1 hrsz.-ú ingatlanba, közterület elnevezés hiányában. 

 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, melyet a testület 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 154/2020. (XI. 3.) 

önkormányzati határozata lakhatási kérelem elutasításáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ludán Péter 7562 Segesd, 

Vörösmarty utca 5/1. szám alatti lakós, Segesd Zártkert 2669/1 hrsz.-ú ingatlanba való 
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lakcímlétesítés iránti kérelmét elutasítja, mivel a zártkert ezen részén jelenleg nincs 

képezve közterület. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

f) Egyéb témák: 

 

Péntek László tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 2020. november 7. napjára tervezett 

„Rinyamenti találkozó” a vírushelyzet miatt elmarad. Elmondja, hogy a rendezvényt 2021. 

tavaszán tervezik megtartani. 

 

Pékó Gábor képviselő 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a múzeumban a középső szint leázik, az eső a felső 

szintről ered le a középső szintre.  

 

Péntek László polgármester 

 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy már szólt a Könnyű-Ép Kft.-nek, 

illetve egy asztalos is fel fogja mérni az ablakok javítását, illetve, amennyiben szükséges a 

cseréjét. 

 

Takács Arabella képviselő 

 

Véleménye szerint jó lenne a „Covid helyzettel” kapcsolatban tájékoztatni a lakosságot. 

 

Pétnek László polgármester 

 

A képviselő asszony felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy az ÁNTSZ nem ad 

információt a karanténban lévők, illetve a pozitív betegek számáról. Elmondja, hogy 

tudomása szerint körülbelül 40 fő van karanténban a településen és 15 fő körüli a pozitív 

betegek száma. Hangsúlyozza, hogy nem szeretne olyan jellegű tájékoztatást adni a falu 

lakosságának, mely nem fedi a valóságot. 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy megrendelt 2 darab ózongenerátort, ezzel a szerkezettel le 

lehet fertőtleníteni az intézményeket. Elmondja, hogy az ózongenerátorok bruttó 173.321 

forintba kerülnek a tartozékokkal együtt. Tájékoztatást ad arról, hogy a generátor 2 órát 

működhet egyhuzamban, és a kikapcsolást követően fél óra múlva lehet bemenni a 

helyiségbe.  

 

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. 

 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 



11 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 155/2020. (XI. 3.) 

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 tájékoztatja a megjelenteket, hogy ma volt náluk a rendőrség, 

mivel október 23-án Kovács Ferenc felment arra a területre, amihez semmi köze és 

háromszor is nekiment a személygépkocsijával. Elmondja, hogy ennek a területnek az ügye 

már bíróságon van. Elmondja, hogy ő oda állt az útra, de ennek ellenére felment az autóval. 

Kiemeli, hogy a terület hivatalosan ki van méretve és határozat is született arról, hogy ez az ő 

területe, és aki rámegy az birtokháborítást követ el. 

Hangsúlyozza, hogy Kovács Ferenc háromszor is nekiment a személygépkocsijával, 

harmadszorra annyira, hogy elesett, orra bukott. Megkérdezi a jegyző asszonyt, hogy most 

mit fog tenni? Kiemeli, hogy rendőrségi és bírósági ügy is van folyamatban. Megkérdezi, 

hogy Kovács Ferencnek mindent szabad? Minek kell még megtörténnie, hogy tegyen valamit 

az önkormányzat? 

 

Dr. Varga Katalin jegyző 

 

Tájékoztatást ad arról, hogy nincs hatásköre az emberek magatartásának befolyásolására. 

Elmondja, hogy amennyiben testi sértés valósul meg, rendőrségi hatáskör. Kiemeli, hogy 

amennyiben Lábodi Lászlónét a birtoklásában zavarják, birtokvédelmi eljárást tud indítani. 

Felajánlja neki, hogy a holnapi napon jöjjön be a hivatalba és segít kitölteni a birtokvédelmi 

eljárás kérelmére vonatkozó nyomtatványt. 

 

 

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

berekeszti. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 Péntek László dr. Varga Katalin 

 polgármester jegyző 


