
J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18.-án, 13 
órai kezdettel a Községházán megtartott soron kívüli üléséről.  
 
Jelen vannak: Péntek László polgármester, Illés Tibor és Baranyai Lajosné képviselők, 

valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül a Somogy Megyei 
Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatalának vezető-helyettese Matula-
Szabó Katalin illetve Veszner József címzetes főjegyző. 

 
Távol maradtak: Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Péntek Vince és Vidák Györgyné 
képviselők, igazoltan. 
 
Péntek László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 4 
tagja jelen van, a határozatképes ülést megnyitja. A napirendi javaslatot 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a testület a következő napirendeket tárgyalja: 
 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2014. (VIII.18.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről.  
 
Napirendi pontok:  
 
1./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet megalkotása. 

Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 
 

2./ Közterületek elnevezéséről és a házszám megállapításának szabályairól szóló 
rendelet megalkotása. 
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 

 
3. / A helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata. 

Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 
  
4./ A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 
 

5./ A nevelési-oktatási intézmény adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 4/2006. 
(III.1.), valamint az önkormányzati értékesítésű telkekhez nyújtott helyi 
kezdeményekről szóló 8/2007. (VI.8.) rendelet hatályon kívül helyezése. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 

6./ A helyi képviselők, bizottsági tagok költségtérítéséről, tiszteletdíjáról, a működési 
feltételek biztosításáról szóló rendelet elfogadása. 
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 

 
7./ A helyi közművelődési feladatokról szóló rendelet elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 
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8./ A Helyi Választási Bizottság és a Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, 
póttagjainak megválasztása. 
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 
 

9./ Vízi-közmű gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

 
10./ Egyéb ügyek.  
 
 

1./A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet megalkotása. 
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 
 
Kiegészítés, kérdés nincs. 
Hozzászólások: 
 
Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 
 
Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását javasolja úgy, hogy a 7. § (2) 
bekezdése a helyreállítási kötelezettség határidejét is határozza meg, a következők szerint: 
 
„(2) Rátemetés esetén a temettetőnek kell gondoskodnia a síremlék megbontásáról és egy 
éven belüli újbóli biztonságos felállításáról.” 
 
Illés Tibor képviselő 
 
Mint a véleményező bizottság tagja indokolja az egy évet, ami véleményük szerint elegendő 
ahhoz, hogy a föld lerokkanjon és a síremlék visszaállítható legyen. 
 
Baranyai Lajosné képviselő 
 
Szerinte fél év is elegendő lenne, ám módosító indítványt nem tesz. 
 
A polgármester először a bizottsági módosító javaslatot bocsátja szavazásra, melyet a 
képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva, majd az 
így módosított rendelet tervezetet ugyancsak 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 
meg: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 

 
 
2./ Közterületek elnevezéséről és a házszám megállapításának szabályairól szóló rendelet 
megalkotása. 
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 
 
Kiegészítés, kérdés nincs. 
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Hozzászólások: 
 
Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 
 
Bizottsága javasolja a rendelet-tervezet előterjesztés szerinti elfogadását. 
 
A polgármester a rendelet tervezetet szavazásra bocsátja. Az elfogadására vonatkozó 
javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól 

 
 
3. / A helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata. 
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 
 
Kiegészítés, kérdés nincs. 
Hozzászólások: 
 
Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 
 
Bizottsága javasolja a rendelet-tervezet előterjesztés szerinti elfogadását. 
 
Megérkezik Dr. Mohr Tamás alpolgármester, a testület 5 fővel ülésezik tovább. 
 
A rendelet-tervezet elfogadására vonatkozó polgármesteri javaslatot 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a jegyzőkönyv 
mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról 

 
 
4./ A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
Kiegészítés, kérdés nincs. 
Hozzászólások: 
 
Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 
 
Bizottsága javasolja a rendelet-tervezet előterjesztés szerinti elfogadását. 
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A rendelet-tervezet elfogadására vonatkozó polgármesteri javaslatot 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a jegyzőkönyv 
mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 17/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
5./ A nevelési-oktatási intézmény adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 4/2006. (III.1.), 
valamint az önkormányzati értékesítésű telkekhez nyújtott helyi kezdeményekről szóló 
8/2007. (VI.8.) rendelet hatályon kívül helyezése. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
Kiegészítés, kérdés nincs. 
Hozzászólások: 
 
Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 
 
Bizottsága javasolja a rendelet-tervezet előterjesztés szerinti elfogadását, a két önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezését. 
 
 
A rendelet-tervezet elfogadására vonatkozó polgármesteri javaslatot 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a jegyzőkönyv 
mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 
 
6./ A helyi képviselők, bizottsági tagok költségtérítéséről, tiszteletdíjáról, a működési 
feltételek biztosításáról szóló rendelet elfogadása. 
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 
 
Kiegészítés, kérdés nincs. 
Hozzászólások: 
 
Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 
 
Bizottsága javasolja a rendelet-tervezet előterjesztés szerinti elfogadását. 
 
A rendelet-tervezet elfogadására vonatkozó polgármesteri javaslatot 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a jegyzőkönyv 
mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 

a helyi képviselők, bizottsági tagok költségtérítéséről, tiszteletdíjáról, a működési 

feltételek biztosításáról 

 
 
7./ A helyi közművelődési feladatokról szóló rendelet elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
Kiegészítés, kérdés nincs. 
Hozzászólások: 
 
Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 
 
Bizottsága javasolja a rendelet-tervezet előterjesztés szerinti elfogadását. Személyes 
véleményét közli, amikor megállapítja, hogy a két fő közművelődési szakember 
alkalmazásával a tárlatvezetést is meg tudják oldani. 
 
Péntek László polgármester 
 
Egyetért a bizottsági elnök véleményével. Úgy gondolja, hogy a két felsőfokú, magasan 
képzett közművelődési szakember a tárlatvezetés mellett egymás helyettesítését is meg tudja 
oldani. 
 
A rendelet-tervezet elfogadására vonatkozó polgármesteri javaslatot 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a jegyzőkönyv 
mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 
 
8./ A Helyi Választási Bizottság és a Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, 
póttagjainak megválasztása. 
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 
 
A polgármesteri javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
 
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2014. (VIII.18.) önkormányzati 
határozata választási bizottságok tagjainak megválasztásáról.   
 
1./ Segesd községben a Helyi Választási Bizottság tagjainak 

1. Varga József Segesd, Teleki utca 17. szám alatti, 
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2. Pánovics Imre Segesd, Kossuth utca 83. szám alatti és 

3. Foki Péter Segesd, Kossuth utca 87. szám alatti lakósokat, 

póttagjainak 

1. Gelicz József Segesd, Széchenyi utca 39. szám alatti és 

2. Pánovics Lilla Segesd, Kossuth utca 73. szám alatti lakósokat 

választja meg. 

 

2./ Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság (helye: Árpád-házi Szent Margit Múzeumi 
Kiállítóhely és Községi Könyvtár, Segesd Kossuth utca 113/B.) 

         1. Kocsis Lászlóné Segesd, Teleki utca 19. 

2. Zsupek Józsefné Segesd, Széchenyi utca 26. 

                        3. Pám Miklósné Segesd, Rákóczi utca 32. 

szám alatti lakósokat a Szavazatszámláló Bizottság tagjának, 

 

1. Lábodi Lászlóné Segesd, Kossuth utca 20. 

2. Csoboz Csaba István Segesd, Széchenyi utca 42. 

3. Molnár Gyuláné Segesd, Arany János utca 3. 

4. Gelicz Józsefné Segesd, Széchenyi utca 6.                               

szám alatti lakósokat a Szavazatszámláló Bizottság póttagjának megválasztja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 
 
 
9./ Vízi-közmű gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
A polgármester tájékoztat arról, hogy a fejlesztési terv összeállítását megelőzően egyeztettek 
az üzemeltető képviselőivel. Indokolja, hogy a tervből azért hiányzik a Kossuth és Jókai utcai 
nyomóvezeték cseréje, mert az része lehet a 68-as főközlekedési út egyelőre halasztott 
felújításának. 
 
Kérdés nincs. 
Hozzászólások: 
 
Dr. Mohr Tamás alpolgármester 
 
A tervet átgondolatlannak, ötletszerűnek tartja. Nem látja valós indokát a 2015-re tervezett 3 
db szivattyúcserének, de a 2019 - 2020-ra ütemezett, 3 - 3 milliós lászlómajori rekonstrukció 
költségigényét sem látja megalapozottnak, nem érti a kútfelújítás két évre történő 
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tervezésének indokát sem. Szükségesnek tartja a segesdi kutak 6,3 millióba kerülő 
kompresszorozása szükségszerűségének indokolását is. 
  
A polgármester elsőként a DRV Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésre vonatkozó 
megbízását bocsátja szavazásra, melyet a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
 
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2014. (VIII.18.) önkormányzati 
határozata a DRV Zrt. megbízásáról.   
 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 
11. § rendelkezései alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó 15 éves időtartamra 
szóló Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésével a település vízi-közművét üzemeltető DRV Zrt.-
t (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.) bízza meg. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
 
A határozathozatalt követően a polgármester javasolja az előzetes egyeztetés alapján be is 
nyújtott terv elfogadását az alpolgármester által felvetett észrevételek felvetésével. 
 
Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 
 
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 101/2014. (VIII.18.) önkormányzati 
határozata a Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról.   
 
1. Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CCIX. törvény 
(Vksztv.) 11. § rendelkezései alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, DRV Zrt. 
által elkészített 15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 
 
2. A képviselő-testület a terv elfogadása mellett az alábbi kérdések megválaszolására kéri fel 
az üzemeltetőt: 

• A testület kéri indokolni a 2015-re tervezett 3 db szivattyúcserét,  
• Magyarázatot kér arra, hogy mi indokolja a 2019 - 2020-ra ütemezett, 3 - 3 milliós 

költségű lászlómajori kútrekonstrukció két évre történő tervezését, milyen munkák 
indokolják a magas költséget, 

•  Szükségesnek tartja a testület a segesdi kutak 6,3 millióba kerülő kompresszorozása 
szükségszerűségének indokolását is. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
 
A továbbiakban a polgármester javasolja megbízni az üzemeltetőt a jóváhagyott terv Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére történő megküldésre. 
 
Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2014. (VIII.18.) önkormányzati 
határozata a Gördülő Fejlesztési Terv benyújtásáról.   
 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által elkészített és az 
ellátásért felelős által jóváhagyott 15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Terv Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére történő megküldésére a település vízi-
közművét üzemeltető DRV Zrt.-t (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.) bízza meg. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
 
 
10./ Egyéb ügyek.  

 
Liber János képviselő 
 
A felsősegesdi zártkertben lévő haranglábbal kapcsolatban arról tájékoztat, hogy a 
tulajdonosok továbbra is elzárkóznak az ingatlan eladása elől, viszont a területet gondozzák. 
Megállapítja, hogy a korábban elhatározott vétel meghiúsulni látszik. Felhívja a figyelmet arra 
is, hogy a tüskevári temető előtt és a Szabadság téri közterületen építési törmelék van, 
elszállításáról gondoskodni kell. Szorgalmazza a Szabadság tér 16. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú épület felújításának tervezését a további állagromlás megelőzése érdekében. 
 
Illés Tibor képviselő 
 
Arra hívja fel a figyelmet, hogy hamarosan megkezdődik az iskolaév és a bertalani út olyan 
rossz állapotban van, hogy a tanyagondnoki busz nem tud kimenni a gyerekekért. 
 
Péntek László polgármester 
 
A felvetésekre válaszolva elmondja, hogy a közterületen lévő építési törmelék elszállításáról 
gondoskodnak. A bertalani út javítását tervezik, annak időpontja attól függ, hogy mikor áll 
rendelkezésükre a csatornázás során keletkezett aszfalt és beton darálása. Tájékoztat arról, 
hogy a csatornázással érintett közutak aszfaltozása megkezdődött. 
 
Dr. Mohr Tamás alpolgármester 
 
Az útfelújításokkal kapcsolatban javasolja, hogy azzal egyidejűleg oldják meg a 
padkarendezést is, mivel több utcában az magasabban van az út szintjénél. Javasolja, hogy 
oldják meg a megrongálódott, letöredezett útkanyarok javítását, aszfaltozását is. A Kossuth 
utcában a fű több szakaszon is ránőtt a járdára, azok megtisztítását, illetve a Bajcsy-Zsilinszky 
utcai partoldalban elhelyezett kőtömb eltávolítását is szorgalmazza. Fontosnak tartaná az 
ÁBC áruház melletti járda legalább szakaszos felújítását. 
 
Liber János képviselő 
 
A közterületek állapotát kritizálja. Sajnálja, hogy ebben az önkormányzati ciklusban 
elmaradtak az általa szorgalmazott, energia megtakarítást eredményező napelemes 
fejlesztések. 
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Veszner József címzetes főjegyző 
 
Elmondja, hogy a hatályos jogszabályok szerint az út felezővonaláig az érintett ingatlan 
tulajdonosának kötelessége a közterület tisztántartása is, beleértve a kaszálást is, azonban sok 
az üres ház, a tulajdonosok nehezen elérhetők. Úgy gondolja, hogy amennyiben rendezett 
községképet kívánnak biztosítani, akkor fel kell vállalniuk a közterületek karbantartását. 
 
Péntek László polgármester 
 
Egyetért az elhangzottakkal, azonban ahhoz, hogy a nagy területek gondozását biztosítani 
tudják megfelelő gépet kell beállítaniuk, ez a jövő feladata lehet. A kőtömb elszállítását 
megoldják. Tájékoztat arról, hogy október 1-jén indulhat a szennyvízcsatornázás próbaüzeme, 
szeptember közepén lakossági tájékoztatót tartanak. 
 
Veszner József címzetes főjegyző 
 
A jegyző kéri a testület egyetértését ahhoz, hogy az önkormányzati tulajdonú, 06 hrsz-ú 
ingatlanhoz történő bejárás biztosítása érdekében a kialakítandó út fejében kerüljön 
felajánlásra az érintett ingatlantulajdonos számára a Jókai utca végén lévő ingatlan 
csereteleként. Kéri felhatalmazását a telekalakítás megrendelésére, a fedezet biztosítására. 
 
A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
 
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 103/2014. (VIII.18.) önkormányzati 
határozata telekalakításról.   
 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a segesdi 06 hrsz 
alatt felvett önkormányzati tulajdonú ingatlanhoz történő bejárás biztosítása érdekében az 
érintett ingatlantulajdonos számára a Jókai utca végén található 1009 hrsz-ú ingatlan 
cseretelekként kerüljön felajánlásra. A testület felhatalmazza a polgármestert a 
telekalakításhoz szükséges vázrajzok elkészíttetésére, azok fedezetét a tartalék terhére 
biztosítja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
 
A jegyző ismerteti az MNV Zrt. jegyzőkönyv mellékletét képező levelét, melyben a Magyar 
Állam képviseletében kéri a hozzájárulást ahhoz, hogy a néhai Arany Lajos által kötött lakás 
elő-takarékossági szerződés zárolása kerüljön feloldásra, a testület járuljon hozzá a 
betétszámla egyenlegének kifizetéséhez a Magyar Állam részére. Tekintettel arra, hogy a 
lakástakarék-pénztár tájékoztatása szerint a Magyar Állam nem lehet szerződő fél, javasolja a 
zárolás feloldását, a kifizetés engedélyezését.  A társulati érdekeltségi hozzájárulást a vízmű-
társulat a Magyar Államtól kérheti a megörökölt ingatlan után, jelenti ki. 
 
A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2014. (VIII.18.) önkormányzati 
határozata zárolás feloldásáról.   
 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Arany Lajos volt 
Segesd, Széchenyi utca 29. szám alatti lakós által kötött 4416438-801 számú lakás elő-
takarékossági szerződés megszüntetéséhez, a javára történő zárolás feloldásával. A képviselő-
testület hozzájárul a betétszámla egyenlegének Magyar Állam részére történő kifizetéséhez. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
 
Baranyai Lajosné képviselő 
 
Tapasztalata szerint némely lakósok nem tartják be az avar és kerti hulladék égetését 
szabályozó önkormányzati rendelet előírásait. Tájékoztat az Idősek Napja előkészületeiről, a 
szüreti felvonulás és bál tervezett időpontjáról. 
 
Péntek László polgármester 
 
A részleteket a szeptemberi ülésen megtárgyalják, a tüzelés szabályaira újólag felhívják a 
lakosság figyelmét, jelenti ki. 
 
 
Miután más hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

 Péntek László  Veszner József 
 polgármester  címzetes főjegyző 


