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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2023. március 13.-i ülésére 
 
Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2022. évi munkájáról. 
                             
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2019-es választások után 2020. április 22-én került elfogadásra a ciklus idejére vonatkozó 
gazdasági program. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározta 
mindazon célkitűzéseket, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi 
adottságok figyelembe vételével, az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt 
feladatok elvégzését biztosítják, a fejlesztést szolgálják. 
 
Az önkormányzat fő célja 2022-ben: 

- a pénzügyi egyensúly megőrzése, 
- a feladatok biztonságos ellátásához szükséges gazdasági alapok megteremtése, 
- kiszámítható gazdálkodás, 
- a lakókörnyezet állapotának rendben tartása, 
- pályázati lehetőségek kihasználása, 
- minél több munkanélküli ember bevonása az értékteremtő munkába. 

 
Beszámolómat a képviselő-testület 2022. évi munkájának bemutatásával kezdem.  
 
A képviselő-testület 2022-ben 26 nyilvános és 14 zárt ülést tartott, illetve 4 közös testületi 
ülésen vett részt. A testületi üléseken 282 határozatot hozott, és 20 önkormányzati rendeletet 
alkotott.  
 
Rendeletet az alábbi témákban hozott a testület: 
 

• a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról, 

• az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról, 

• a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, 
• a 2021. évi költségvetési rendelet módosításáról, 
• a 2022. évi költségvetésről, 
• a 2022. évi költségvetési rendelet módosításáról, 
• avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó szabályokról, 
• a 2021. évi zárszámadásról, 



  

• a víziközműre történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint 
az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló rendelet 
módosításáról, 

• a szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról, 
• a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosításáról, 
• az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló rendelet 

módosításáról, 
• a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

rendelet módosításáról, 
• szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról, 
• a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes 

településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól 
szóló 11/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

 
Az önkormányzat szociális ellátásokról szóló rendelete 2021. február 1. napján lépett hatályba, 
igazodva a jogszabályi változásokhoz. Az önkormányzati rendelet a települési támogatások 
körét határozza meg, minél több embernek segítséget nyújtva a mindennapi kiadásaikhoz. 
 
Az önkormányzat által kifizetett támogatások 2022-ben: 
 

• Települési lakhatási támogatás             7.400.000 Ft 
• Települési létfenntartási támogatás             1.548.025 Ft 
• Települési temetési támogatás      250.000 Ft 
• Települési gyermeknevelési támogatás     546.000 Ft 
• Települési születési támogatás       360.000 Ft 
• Köztemetés     3.049.714 Ft 
• Beiskolázási támogatás    3.040.000 Ft 
• Ingyenes étkezés biztosítása   8.268.080 Ft 
• Életjáradék          96.000 Ft 
• Idősek napja          56.894 Ft 
• Szociális célú tűzifa szállítási költsége  2.346.960 Ft 

 
Az önkormányzat 2022. évben is támogatta a községben, illetve a községen kívül működő civil 
szervezeteket, az alábbiak szerint: 
 

- Római katolikus plébánia (Segesd)  440.000 Ft 
- Jó tanuló gyermekek jutalma     61.198 Ft 
- Rinya-Dráva Szövetség tagdíj     15.000 Ft 
- Községek és Kistelep.Orsz.     47.800 Ft 
- Alapítvány Segesdért            2.450.000 Ft 
- Segesdi Diáksport Egyesület   200.000 Ft 
- Vakok és Gyengénlátók Somogy M.Egy.   10.000 Ft 
- Csontvelő Transzplantáció Alap.     10.000 Ft 
- Mozgáskorl.Somogy Megy.Egyesülete    10.000 Ft 
- Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye    62.921 Ft 
- Böhönyei Mentőalapítvány   100.000 Ft 
- Segesdi Sport Egyesület            5.000.000 Ft 
- SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület 350.000 Ft 
- Tűzoltó és Polgárőr Egyesület   870.000 Ft 



  

- Segesdi Szent László Bor- és P.B.Egyesület 200.000 Ft 
- Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület  594.920 Ft 
- Kutasi Sporthorgász Egyesület     20.000 Ft 
- NEFELA          5.000 Ft 
- Medicopter Alapítvány      10.000 Ft 
- Nagyatádi Rinyamenti Turiszt.Egy.    89.550 Ft 
- Pécs-Normandia Lions Club     10.000 Ft 
- Nagyatádi Kertbarátok Egyesülete    15.000 Ft 

 
Az önkormányzat 2021-ben a Magyar Falu Program keretében, a Dankó utca és a Kanizsai utca 
felújítására 35.206.149 Ft összegű támogatást nyert el, mely projekt 2022-ben megvalósult. A 
Magyar Falu Program keretében tanyagondnoki busz beszerzésére elnyert 14.999.080 Ft 
összegű támogatás felhasználása 2023-ban valósul meg. 
Az önkormányzat a Magyar Falu Program keretében kommunális eszközök beszerzésére 
8.835.151 Ft összegű támogatást nyert el. A támogatásból 3 db benzines fűnyíró, 2 db önjáró és 
6 db motoros kasza került beszerzésre 2022-ben. 
A Magyar Falu Program keretében 2021-ben a felelős állattartás elősegítése elnevezésű 
pályázaton elnyert 739.175 Ft összegű támogatást 2022-ben használta fel az önkormányzat. A 
pályázaton elnyert támogatásból 11 eb és 14 macska ivartalanítása valósult meg. 
A Magyar Falu Program keretében az önkormányzat 1.999.999 Ft összegű támogatást nyert el 
közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre. Az eszközök 2022-ben leszállításra 
kerültek, a pályázati elszámolás benyújtásra került. 
 
Az önkormányzati épület külső felújítására az önkormányzat 2021-ben 34.889.550 Ft összegű 
támogatásban részesült, a kivitelezés 2022. decemberében befejeződött. 
A TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00022 azonosító számú, Segesd Község csapadékvíz elvezető 
hálózat fejlesztése I. elnevezésű projekt keretében 285.000.001 Ft összegű támogatást nyert el. 
A kivitelező közbeszerzési eljárás keretében kiválasztására került, a fejlesztés folyamatban van. 
A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002 azonosító számú, Segesd Község csapadékvíz 
elvezető hálózat fejlesztése II. elnevezésű projekt keretében 190.903.688 Ft összegű támogatást 
nyert el.  
A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00019 azonosító számú, önkormányzati épület energetikai 
fejlesztése elnevezésű projekt keretében 34.095.900 Ft összegű támogatást nyert el.  
Az önkormányzat 2022-ben a Vidékfejlesztési Program keretében, 95 %-os támogatottsággal 
46.977.377 Ft összeget nyert el, a Segesd 042/2, 063/4, 045/4, 044 és 046 hrsz.-ú külterületi 
utal felújítására. A felújítás 2022-ben megvalósult. 
 
Önkormányzatunk 2022. évben az egyéb hosszú időtartamú munkaprogram projektjében vett 
részt, támogatva ezzel a településen élő tartós munkanélküliek munkához és megélhetéshez 
való jutását, és ezzel is segítve az emberek visszajutását a munka világába. 
A munkaprogramba éves szinten, átlagosan 12 fő foglalkoztatása valósult meg. Van, aki egész 
évben dolgozott, van, aki csak egy-két hónapot. 

 
Elvégzett munkák: közterületeink folyamatos kaszálása; árkok, átereszek karbantartása; 
részvétel a falusi rendezvények lebonyolításában; belterületi utak, és útpadkák javítása; 
intézményeink takarításában részvétel; hó-eltakarítás, síkosságmentesítés; utcákon eldobált 
szemét összeszedése; közterületen lévő fák metszése. 
 
 
 



  

2022. évben az alábbi közfoglalkoztatási programok folytak az önkormányzatnál: 
 
1./ Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 25 fő foglalkoztatása valósult meg 
2021.04.01.-2022.02.28. időtartamban, 85 %-os támogatottsággal. A bér- és 
járuléktámogatáson felül 1.664.818 Ft összeget lehetett dologi kiadásra elszámolni. A vissza 
nem térítendő támogatás összege legfeljebb 21.494.627 Ft. 

                                 
2./ Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 15 fő foglalkoztatása valósult meg 
2022.03.01.-2022.08.31. időtartamban, 85 %-os támogatottsággal. A bér- és 
járuléktámogatáson felül 288.036 Ft összeget lehetett dologi kiadásra elszámolni. A vissza nem 
térítendő támogatás összege legfeljebb 15.612.280 Ft. 
 
3./ Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 9 fő foglalkoztatása valósult meg 
2022.09.12.-2023.02.28. időtartamban, 100 %-os támogatottsággal. A bér- és 
járuléktámogatáson felül 288.036 Ft összeget lehetett dologi kiadásra elszámolni. A vissza nem 
térítendő támogatás összege legfeljebb 5.506.537 Ft. 
 
Az önkormányzat 2022. évben is biztosította a szünidei gyermekétkeztetést a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára. A szünidei gyermekétkeztetésben 
összesen 125 fő gyermek vett részt, ebből a tavaszi szünetben 51 fő, a nyári szünetben 41 fő és 
a téli szünetben 33 fő. 
 
Önkormányzatunk a múlt évben is csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez, és 
vállaltuk az önkormányzati rész megfizetését. Összesen 1 fő nyújtott be kérelmet és a döntés 
alapján kapta a havi támogatást.   
 
A rászoruló családoknak szociális tűzifát juttatunk, melyre az önkormányzat 6.258.560 Ft 
összegű támogatást kapott, és a támogatói okirat szerint 448 erdei köbméter keménylombos 
tűzifára használhattuk fel a támogatást, melyből 121 háztartás részesült. 
 
Az önkormányzat 2016-ban csatlakozott a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
fogorvosi ügyeletéhez, melynek következtében a segesdi lakósok hétvégén és ünnepnapokon 
ingyenes fogorvosi ellátásban részesülhetnek.  
 
 
Segesd, 2023. március 7. 
 
 
 
       Pékó Gábor 
               alpolgármester 
 
 


