
J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült a Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2014. szeptember 
15.-én Segesd községben, az általános iskola éttermében megtartott, munkaterv szerinti 
együttes üléséről.  
 
Segesd Község Önkormányzata részéről jelen vannak: 
Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Illés Tibor, Liber János, Péntek 
Vince, Vidák Györgyné és Baranyai Lajosné képviselők, valamint a meghívottak képviselői a 
jelenléti ív szerint. 
 
Ötvöskónyi Község Önkormányzata részéről jelen vannak: 
Pusztai László polgármester, Farkas László alpolgármester, Mikola Miklós Krisztián, Maróti 
János és Szabó Istvánné képviselők. 
Távol maradtak: a jelenléti ív szerinti a meghívottak. 
 
Beleg Község Önkormányzata részéről jelen vannak: 
Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária képviselők.  
Távol maradtak: Nagy Ramón Sándor és Egyed Béla képviselők igazoltan, valamint a 
jelenléti ív szerinti a meghívottak. 
 
Jelen van az ülésen Veszner József címzetes főjegyző és Dr. Varga Katalin aljegyző.  
 
Az ülést vezető Péntek László Segesd község polgármestere köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a 7 fős segesdi testület minden tagja, az 5 fős ötvöskónyi minden tagja és 
az ugyancsak 5 fős belegi testület 3 tagja jelen van, tehát mindhárom testület határozatképes, 
az együttes ülést megnyitja.  
 
Az írásos napirendi javaslatot a segesdi testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül fogadja el. 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 114/2014. (IX.15.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről.   
 
Napirendi pontok: 

 
1./  A közös hivatal 2014 évi költségvetésének módosítása. 
 Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 
 
2./  Beszámoló a közös hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 
 Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 
 
3./ A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal alakítására, fenntartására vonatkozó 

megállapodás módosítása. 
 Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 
 
4./ Egyéb ügyek. 
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Az írásos napirendi javaslatot az ötvöskónyi testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül fogadja el. 
 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2014. (IX.15.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről.   
 
Napirendi pontok: 

 
1./  A közös hivatal 2014 évi költségvetésének módosítása. 
 Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 
 
2./  Beszámoló a közös hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 
 Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 
 
3./ A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal alakítására, fenntartására vonatkozó 

megállapodás módosítása. 
 Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 
 
4./ Egyéb ügyek. 
 

 
Az írásos napirendi javaslatot a belegi testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül fogadja el. 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 70/2014. (IX.15.) önkormányzati 
határozata az ülés napirendjéről.   
 
Napirendi pontok: 

 
1./  A közös hivatal 2014 évi költségvetésének módosítása. 
 Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 
 
2./  Beszámoló a közös hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 
 Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 
 
3./ A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal alakítására, fenntartására vonatkozó 

megállapodás módosítása. 
 Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 
 
4./ Egyéb ügyek. 
 

 
1./ A közös hivatal 2014 évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 
 
Kiegészítés: 
 
A jegyző részletezi az előterjesztésben jelzett módosítások indokait. 
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Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A költségvetés módosításának elfogadására vonatkozó javaslatot a segesdi testület 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadja el. 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 115/2014. (IX.15.) 
önkormányzati határozata a közös hivatal 2014. évi költségvetésének módosításáról.   
 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014 évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 
 

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot az ötvöskónyi testület 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadja el. 
 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2014. (IX.15.) 
önkormányzati határozata a közös hivatal 2014. évi költségvetésének módosításáról.   
 
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014 évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pusztai László polgármester 
 

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot a belegi testület 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadja el. 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2014. (IX.15.) önkormányzati 
határozata a közös hivatal 2014. évi költségvetésének módosításáról.   
 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2014 évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 
 

 
2./ Beszámoló a közös hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 
 
Kiegészítés: 
 
A jegyző az időarányos teljesítésre hívja fel a figyelmet, ami igazolja, hogy a 
feladatfinanszírozás megfelelő fedezetet nyújt a hivatali működéshez, az önkormányzatoknak 
azt saját forrásból nem kell kiegészíteniük. 
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Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot a segesdi testület 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadja el. 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 116/2014. (IX.15.) 
önkormányzati határozata a közös hivatal 2014 első félévi beszámolójáról.   
 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014 évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló 
beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 
 

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot az ötvöskónyi testület 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadja el. 
 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2014. (IX.15.) 
önkormányzati határozata a közös hivatal 2014 első félévi beszámolójáról.   
 
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014 évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló 
beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pusztai László polgármester 
 

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot a belegi testület 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadja el. 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 72/2014. (IX.15.) önkormányzati 
határozata a közös hivatal 2014 első félévi beszámolójáról.   
 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2014 évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az 
előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
3./ A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal alakítására, fenntartására vonatkozó 
megállapodás módosítása. 
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 
 
Kiegészítés: 
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A jegyző kérésére Dr. Varga Katalin aljegyző fűz részletesebb indokolást az előterjesztéshez, 
kiemelve, hogy az engedélyezett létszám változása illetve az esetleges elszámolási viták 
megelőzése a célja a megállapodás módosításának. 
 
Kérdés nincs. 
Hozzászólások: 
 
Péntek László Segesd Polgármestere 
 
Tekintettel arra, hogy a jelenlegi felállásban a jegyző feletti munkáltatói jog vonatkozásában 
Segesd mindenkori polgármestere ügydöntő arányú szavazati joggal rendelkezik, célszerű az 
esetlegesen jogsértőnek bizonyuló döntés következményeinek szabályozása. 
 
Liber János segesdi képviselő 
 
A polgármesterek megbeszéléséről ő is elegendőnek tartja a részletes jegyzőkönyvet, 
hangfelvételt nem javasol. 
 
A megállapodás módosításának elfogadására vonatkozó javaslatot a segesdi testület 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadja el. 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 117/2014. (IX.15.) 
önkormányzati határozata megállapodás módosításáról.   
 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal alakítására, fenntartására vonatkozó megállapodás módosítását 
az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 
 

A megállapodás módosításának elfogadására vonatkozó javaslatot az ötvöskónyi testület 5 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadja el. 
 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2014. (IX.15.) 
önkormányzati határozata megállapodás módosításáról.   
 
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal alakítására, fenntartására vonatkozó megállapodás módosítását 
az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pusztai László polgármester 
 

A megállapodás módosításának elfogadására vonatkozó javaslatot a belegi testület 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadja el. 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2014. (IX.15.) önkormányzati 
határozata megállapodás módosításáról.   
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Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal alakítására, fenntartására vonatkozó megállapodás módosítását az előterjesztés 
szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
4./ Egyéb ügyek. 
 
Veszner József címzetes főjegyző 
 
A jegyző arról tájékoztat, hogy ismét lehetőség van a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez 
történő 2015 évi csatlakozásra. A polgármesterekkel történt előzetes egyeztetés alapján 
javasolja mindhárom település csatlakozását. A csatlakozási szándékot október 1.-ig kell 
jelezniük. 
 
A csatlakozásra vonatkozó javaslatot a segesdi testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül fogadja el. 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 118/2014. (IX.15.) 
önkormányzati határozata ösztöndíj-rendszerhez csatlakozásról.   
 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015 évben is csatlakozik a 
Bursa Hungarica ösztöndíj-rendszerhez. 
 
Határidő: 2014. október 1. 
Felelős: Péntek László polgármester 
 

A csatlakozásra vonatkozó javaslatot az ötvöskónyi testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül fogadja el. 
 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2014. (IX.15.) 
önkormányzati határozata ösztöndíj-rendszerhez csatlakozásról.   
 
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015 évben is csatlakozik a 
Bursa Hungarica ösztöndíj-rendszerhez. 
 
Határidő: 2014. október 1. 
Felelős: Pusztai László polgármester 
 

A csatlakozásra vonatkozó javaslatot a belegi testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül fogadja el. 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2014. (IX.15.) önkormányzati 
határozata ösztöndíj-rendszerhez csatlakozásról.   
 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015 évben is csatlakozik a 
Bursa Hungarica ösztöndíj-rendszerhez. 
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Határidő: 2014. október 1. 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
Péntek László Segesd Polgármestere 
 
Megköszöni a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok polgármestereinek, 
alpolgármestereinek, képviselőinek a ciklus során végzett közös munkát. Megköszöni a 
megjelenést az együttes ülést berekeszti. 
 

 
Kmf 

 
 
 
 Péntek László Pusztai László Tamás Csaba 
 Segesd polgármestere Ötvöskónyi polgármestere Beleg polgármestere 
 
 
 
  Veszner József 
  címzetes főjegyző  


