Jegyzőkönyv
Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2018. november
26.-án 15 órai kezdettel Beleg községben, a Közösségi Házban megtartott, munkaterv szerinti
együttes üléséről.
Segesd Község Önkormányzata részéről jelen vannak:
Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Liber János, Péntek Vince és
Takácsné Illés Henriett képviselők.
Távol (igazoltan): Gyöngyösi Norbert és Talián Bálint Attila képviselők.
Ötvöskónyi Község Önkormányzata részéről jelen vannak:
Pusztai László polgármester, Farkas László alpolgármester és Papp Attila képviselő.
Távol (igazoltan): Mikola Miklós Krisztián és Orsós János képviselők.
Beleg Község Önkormányzata részéről jelen vannak:
Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Antalné Lakatos Erzsébet Teréz
és Egyed Béla képviselők.
Távol (igazoltan): Major Mária képviselő.
Jelen van az ülésen dr. Varga Katalin jegyző.
Az ülést vezető Tamás Csaba Beleg község polgármestere köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 7 fős segesdi testület 5 tagja, az 5 fős ötvöskónyi testület 3 tagja és az
ugyancsak 5 fős belegi testület 4 tagja van jelen, tehát mindhárom testület határozatképes, az
együttes ülést megnyitja.
Az írásos napirendi javaslatot a segesdi testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül fogadja el.
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről.

195/2018.

(XI.

26.)

Napirendi pontok:
1./ Beszámoló a közös hivatal 2018. évi költségvetésének III. negyedévi
végrehajtásáról.
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző
2./ A közös hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző
3./ A közös hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása.
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző

4./ Egyéb ügyek.
Az írásos napirendi javaslatot az ötvöskónyi testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül fogadja el.
Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 138/2018. (XI. 26.)
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről.
Napirendi pontok:
1./ Beszámoló a közös hivatal 2018. évi költségvetésének III. negyedévi
végrehajtásáról.
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző
2./ A közös hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző
3./ A közös hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása.
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző
4./ Egyéb ügyek.
Az írásos napirendi javaslatot a belegi testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül fogadja el.
Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről.

120/2018.

(XI.

26.)

Napirendi pontok:
1./ Beszámoló a közös hivatal 2018. évi költségvetésének III. negyedévi
végrehajtásáról.
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző
2./ A közös hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző
3./ A közös hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása.
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző
4./ Egyéb ügyek.
1./ Beszámoló a közös hivatal 2018. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző
Kiegészítés:

A beszámolóhoz a jegyző fűz részletes magyarázatot, utalva a költségvetési finanszírozás
összegére, valamint az egyes kiadás nemek összetevőire. Kiemeli, hogy a kiadások teljesítése
70 és 80 % közötti, tehát a harmadik negyedévnek megfelelő. Javasolja, hogy a képviselőtestületek a közös hivatal harmadik negyedévi beszámolóját fogadják el.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot a segesdi testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 196/2018. (XI. 26.)
önkormányzati határozata a közös hivatal 2018. évi költségvetésének harmadik
negyedévi végrehajtásáról.
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös
Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének harmadik negyedévi
végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Péntek László polgármester
A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot az ötvöskónyi testület 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz:
Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 139/2018. (XI. 26.)
önkormányzati határozata a közös hivatal 2018. évi költségvetésének harmadik
negyedévi végrehajtásáról.
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös
Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének harmadik negyedévi
végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Pusztai László polgármester
A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot a belegi testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz:
Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 121/2018. (XI. 26.)
önkormányzati határozata a közös hivatal 2018. évi költségvetésének harmadik
negyedévi végrehajtásáról.
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös
Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének harmadik negyedévi
végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tamás Csaba polgármester

2./ A közös hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző.
Kiegészítés:
A jegyző ismerteti az előterjesztésben szereplő módosításokat. Elmondja, hogy a kiadások
teljesítéséhez szükség van előirányzatok módosítására, de ezt a kötelezettséget az
államháztartási törvény is előírja. Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy technikai módosítások
kerültek bedolgozásra az előterjesztésbe. Javasolja, hogy a testületek a közös hivatal
költségvetésének módosítását fogadják el.
Kérdés, hozzászólás nincs.
Tamás Csaba belegi polgármester a közös hivatal költségvetésének módosítására vonatkozó
javaslatot szavazásra bocsátja.
A közös hivatal 2018. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatot a segesdi
testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők
szerint határoz:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 197/2018. (XI.
önkormányzati határozata a közös hivatal költségvetésének módosításáról.

26.)

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös
Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Péntek László polgármester
A közös hivatal 2018. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatot az ötvöskónyi
testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők
szerint határoz:
Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 140/2018. (XI. 26.)
önkormányzati határozata a közös hivatal költségvetésének módosításáról.
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös
Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Pusztai László polgármester
A közös hivatal 2018. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatot a belegi
testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők
szerint határoz:

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 122/2018. (XI.
önkormányzati határozata a közös hivatal költségvetésének módosításáról.

26.)

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös
Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tamás Csaba polgármester

3./ A közös hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása.
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző
Kiegészítés:
A jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2019-ben az európai parlamenti és az
önkormányzati választásokra is sor fog kerülni. Kiemeli, hogy a választási eljárások
szabályszerűségének belső ellenőrzését jogszabály írja elő. Elmondja, hogy az I-Audit Kft.
megküldte a közös hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervét, mely szerint az ellenőrzés annak
megállapítására irányul, hogy az európai parlamenti-, illetve az önkormányzati választások
során a választási költségek, normatívák elszámolása megfelelően történik-e.
Kérdés, hozzászólás nincs.
Tamás Csaba belegi polgármester a közös hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja.
A közös hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására vonatkozó javaslatot a
segesdi testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a
következő határozatot hozza:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 198/2018.
önkormányzati határozata a közös hivatal belső ellenőrzéséről.

(XI.

26.)

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján a
közös hivatalra vonatkozóan, a 2019. évi belső ellenőrzés keretében az európai
parlamenti-, illetve önkormányzati választások során a választási költségek és
normatívák szabályszerű elszámolásának vizsgálatát határozza meg.
2./ A képviselő-testület a belső ellenőrzési feladatok ellátásával az I-Audit Pénzügyi és
Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 7400 Kaposvár, Aranyhárs utca 12., képviseli: Szita
László ügyvezető, reg.szám: 5115389) bízza meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester

A közös hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására vonatkozó javaslatot az
ötvöskónyi testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a
következő határozatot hozza:
Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 141/2018. (XI. 26.)
önkormányzati határozata a közös hivatal belső ellenőrzéséről.
1./ Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján a
közös hivatalra vonatkozóan, a 2019. évi belső ellenőrzés keretében az európai
parlamenti-, illetve önkormányzati választások során a választási költségek és
normatívák szabályszerű elszámolásának vizsgálatát határozza meg.
2./ A képviselő-testület a belső ellenőrzési feladatok ellátásával az I-Audit Pénzügyi és
Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 7400 Kaposvár, Aranyhárs utca 12., képviseli: Szita
László ügyvezető, reg.szám: 5115389) bízza meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Pusztai László polgármester
A közös hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására vonatkozó javaslatot a
belegi testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a
következő határozatot hozza:
Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 123/2018.
önkormányzati határozata a közös hivatal belső ellenőrzéséről.

(XI.

26.)

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján a
közös hivatalra vonatkozóan, a 2019. évi belső ellenőrzés keretében az európai
parlamenti-, illetve önkormányzati választások során a választási költségek és
normatívák szabályszerű elszámolásának vizsgálatát határozza meg.
2./ A képviselő-testület a belső ellenőrzési feladatok ellátásával az I-Audit Pénzügyi és
Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 7400 Kaposvár, Aranyhárs utca 12., képviseli: Szita
László ügyvezető, reg.szám: 5115389) bízza meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Tamás Csaba polgármester
4./ Egyéb ügyek.
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy kezdeményezte a közös
hivatalhoz tartozó települések polgármestereinél dr. Varga Katalin jegyző jutalmazását.
Véleménye szerint a jegyző asszony lelkiismeretesen és a törvényességet, valamint a
jogszabályokat maradéktalanul betartva képviseli a három község érdekeit. Javasolja, hogy a
testület biztosítsa a jegyző asszony három havi illetményének megfelelő összegű jutalom
rendelkezésre állását az önkormányzat költségvetésében.

Kérdés, hozzászólás nincs.
Tamás Csaba belegi polgármester a jegyző asszony jutalmazására vonatkozó javaslatot
szavazásra bocsátja.
A jutalmazásra vonatkozó javaslatot a segesdi testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati határozata jegyző jutalmazásáról.

199/2018.

(XI.

26.)

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért dr. Varga Katalin
jegyző jutalmazásával. A képviselő-testület a jegyző települések érdekében végzett
munkája elismeréseként három havi illetményének megfelelő összegű jutalom
rendelkezésre állását az önkormányzat költségvetésében biztosítja.
2./ A képviselő-testület felszólítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változását a közös
hivatal költségvetésének következő módosítása során vegye figyelembe.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester
A jutalmazásra vonatkozó javaslatot az ötvöskónyi testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza:
Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 142/2018. (XI. 26.)
önkormányzati határozata jegyző jutalmazásáról.
1./ Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért dr. Varga
Katalin jegyző jutalmazásával. A képviselő-testület a jegyző települések érdekében
végzett munkája elismeréseként három havi illetményének megfelelő összegű jutalom
rendelkezésre állását az önkormányzat költségvetésében biztosítja.
2./ A képviselő-testület felszólítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változását a közös
hivatal költségvetésének következő módosítása során vegye figyelembe.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Pusztai László polgármester
A jutalmazásra vonatkozó javaslatot a belegi testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza:
Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati határozata jegyző jutalmazásáról.

124/2018.

(XI.

26.)

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért dr. Varga Katalin
jegyző jutalmazásával.

A képviselő-testület a jegyző települések érdekében végzett munkája elismeréseként
három havi illetményének megfelelő összegű jutalom rendelkezésre állását az
önkormányzat költségvetésében biztosítja.
2./ A képviselő-testület felszólítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változását a közös
hivatal költségvetésének következő módosítása során vegye figyelembe.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Tamás Csaba polgármester
Tamás Csaba polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
Miután más hozzászólás nem hangzik el, Tamás Csaba Beleg Község Polgármestere
megköszöni a megjelenést, az együttes ülést berekeszti.
Kmf.

Péntek László
Segesd polgármestere

Pusztai László
Ötvöskónyi polgármestere

dr. Varga Katalin
jegyző

Tamás Csaba
Beleg Polgármestere

