
J e g y z ő k ö n y v  

Készült a Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2014. november 
26.-án Segesd községben, az általános iskola éttermében megtartott, munkaterv szerinti 
együttes üléséről.  

Segesd Község Önkormányzata részéről jelen vannak: 
Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Gyöngyösi Norbert, Liber 
János, Péntek Vince, Takácsné Illés Henriett és Talián Bálint Attila képviselők, valamint a 
meghívottak képviselői a jelenléti ív szerint. 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata részéről jelen vannak: 
Pusztai László polgármester, Farkas László alpolgármester, Mikola Miklós Krisztián, Orsós 
János képviselők. 
Távol maradtak: Papp Attila képviselő igazoltan, valamint a jelenléti ív szerinti a 
meghívottak. 

Beleg Község Önkormányzata részéről jelen vannak: 
Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Antalné Lakatos Erzsébet Teréz, 
Egyed Béla és Major Mária képviselők.  
Távol maradtak: 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. Mivel 
az önkormányzati választások óta ez az első együttes ülés, bemutatja a segesdi képviső-
testületet. Ezt követően Pusztai László Ötvöskónyi polgármestere és Tamás Csaba Beleg 
polgármestere is bemutatja a képviselő-testületeket.  
Megállapítja, hogy a 7 fős segesdi testület minden tagja, az 5 fős ötvöskónyi testület 4 tagja, 
és az ugyancsak 5 fős belegi testület minden 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 148/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről.   

Napirendi pontok: 

 1./  Beszámoló a közös hivatal 2014. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról. 
 Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 

 2./ Ügyirat-kezelési Szabályzat jóváhagyása 
 Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 



"  2

      3./ Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat jóváhagyása. 
 Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

      4./ Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat jóváhagyása. 
 Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

      5./ Pénzügyi tárgyú szabályzat jóváhagyása. 
 Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

     6./ Köztisztviselői etikai kódex jóváhagyása. 
     Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

     7./ Önköltségszámítási Szabályzat jóváhagyása. 
     Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

     8./ Egyéb ügyek 

Az írásos napirendi javaslatot az ötvöskónyi testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül fogadja el. 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 114/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről.   

Napirendi pontok: 

 1./  Beszámoló a közös hivatal 2014. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról. 
 Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 

 2./ Ügyirat-kezelési Szabályzat jóváhagyása 
 Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

      3./ Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat jóváhagyása. 
 Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

      4./ Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat jóváhagyása. 
 Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

      5./ Pénzügyi tárgyú szabályzat jóváhagyása. 
 Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

     6./ Köztisztviselői etikai kódex jóváhagyása. 
     Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

     7./ Önköltségszámítási Szabályzat jóváhagyása. 
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     Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

     8./ Egyéb ügyek 

Az írásos napirendi javaslatot a belegi testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül fogadja el. 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 112/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről.   

Napirendi pontok: 

 1./  Beszámoló a közös hivatal 2014. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról. 
 Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 

 2./ Ügyirat-kezelési Szabályzat jóváhagyása 
 Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

      3./ Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat jóváhagyása. 
 Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

      4./ Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat jóváhagyása. 
 Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

      5./ Pénzügyi tárgyú szabályzat jóváhagyása. 
 Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

     6./ Köztisztviselői etikai kódex jóváhagyása. 
     Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

     7./ Önköltségszámítási Szabályzat jóváhagyása. 
     Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

     8./ Egyéb ügyek 

1./ Beszámoló a közös hivatal 2014. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról. 
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 

Kiegészítés: 

Veszner József címzetes főjegyző elmondja, hogy az előterjesztés a főbb mutatószámokat 
tartalmazza. Két dolgot emel ki, az egyik, hogy a bérek esetében a teljesítés időarányos, sőt 
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némi megtakarítás figyelhető meg, a másik pedig, hogy a dologi kiadások esetében 4%-os 
túllépés jelentkezik. Ez utóbbinak legfőbb oka, hogy új könyvelőprogramot vásárolt a közös 
hivatal, melynek költsége 478 ezer Ft volt. A jegyző elmondja, hogy 2015-ben is hasonló 
támogatásra számíthat a közös hivatal, a költségvetés 13,7 főt finanszíroz.  

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Péntek László polgármester a költségvetés III. negyedévi végrehajtásával kapcsolatban 
kiemeli, hogy a bevételek és a kiadások terén is időarányos a teljesítés. 
A költségvetés III. negyedévi végrehajtásának elfogadására vonatkozó javaslatot a segesdi 
testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadja el. 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 149/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata a közös hivatal 2014. évi költségvetésének III. negyedévi 
végrehajtásáról.   

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtását az 
előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

A költségvetés III. negyedévi végrehajtásának elfogadására vonatkozó javaslatot az 
ötvöskónyi testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadja el. 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 115/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata a közös hivatal 2014. évi költségvetésének III. negyedévi 
végrehajtásáról.   

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtását az 
előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Pusztai László polgármester 

A költségvetés III. negyedévi végrehajtásának elfogadására vonatkozó javaslatot a belegi 
testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadja el. 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 113/2014. (XI.15.) 
önkormányzati határozata a közös hivatal 2014. évi költségvetésének III. negyedévi 
végrehajtásáról.   
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Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2014. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtását az előterjesztés szerint 
elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

2./ Ügyirat-kezelési Szabályzat jóváhagyása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

Kiegészítés: 

Az aljegyző elmondja, hogy 2012 augusztusában a képviselő-testületek elfogadták a jelenleg 
is hatályos iratkezelési szabályzatot.  
Azóta megváltozott a jogszabályi környezet, a körjegyzőség neve közös hivatalra változott, 
ezért volt szükség a szabályzat módosítása helyett, új jogszabály megalkotására.  
Az iratkezelési szabályzatot jóváhagyás végett a Kormányhivatalnak, és a Somogy Megyei 
Levéltárnak is meg kell küldeni. Korábban a kiadmányozásra külön jegyzői utasítás volt, ezt a 
hatályba lépő új szabályzat tartalmazza. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az iratkezelési szabályzat elfogadására vonatkozó javaslatot a segesdi testület 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadja el. 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 150/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata az iratkezelési szabályzat jóváhagyásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal iratkezelési szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint 
elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

Az iratkezelési szabályzat elfogadására vonatkozó javaslatot az ötvöskónyi testület 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadja el. 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 116/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata az iratkezelési szabályzat jóváhagyásáról.   

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal iratkezelési szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint 
elfogadja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Pusztai László polgármester 

Az iratkezelési szabályzat elfogadására vonatkozó javaslatot a belegi testület 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadja el. 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 114/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata az iratkezelési szabályzat jóváhagyásáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal iratkezelési szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

3./ Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat jóváhagyása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

Kiegészítés: 

Az aljegyző elmondja, hogy az új szabályzat elkészítését elsősorban a jogszabályi környezet 
megváltozása indokolta. Pontosításra szorultak a személyi anyagok esetében az 
alapnyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályok, valamint a vagyonnyilatkozat-tételi 
szabályok. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A közszolgálati adatvédelmi szabályzat elfogadására vonatkozó javaslatot a segesdi testület 7 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadja el. 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 151/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata a közszolgálati adatvédelmi szabályzat jóváhagyásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatvédelmi szabályzatát a jegyzőkönyv 
melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 
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A közszolgálati adatvédelmi szabályzat elfogadására vonatkozó javaslatot az ötvöskónyi 
testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadja el. 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 117/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata a közszolgálati adatvédelmi szabályzat jóváhagyásáról.   

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatvédelmi szabályzatát a jegyzőkönyv 
melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Pusztai László polgármester 

A közszolgálati adatvédelmi szabályzat elfogadására vonatkozó javaslatot a belegi testület 5 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadja el. 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 115/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata a közszolgálati adatvédelmi szabályzat jóváhagyásáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal közszolgálati adatvédelmi szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint 
elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

4./ Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat jóváhagyása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

Kiegészítés: 

Az aljegyző elmondja, hogy az új szabályzat elkészítését elsősorban a jogszabályi környezet 
megváltozása, valamint a körjegyzőség nevének változása indokolta.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elfogadására vonatkozó javaslatot a segesdi 
testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadja el. 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 152/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat jóváhagyásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát a jegyzőkönyv 
melléklete szerint elfogadja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elfogadására vonatkozó javaslatot az ötvöskónyi 
testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadja el. 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 118/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat jóváhagyásáról.   

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát a jegyzőkönyv 
melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Pusztai László polgármester 

Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elfogadására vonatkozó javaslatot a belegi 
testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadja el. 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 116/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat jóváhagyásáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint 
elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

5./ Pénzügyi tárgyú szabályzat jóváhagyása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

Kiegészítés: 

Az aljegyző elmondja, hogy a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás 
rendjének szabályzatáról van szó, mely a számviteli szabályzatok részét képezi. A 
szabályzatban rögzítésre kerültek a konkrét felhatalmazásra, kijelölésre vonatkozó 
rendelkezések. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendje szabályzatának 
elfogadására vonatkozó javaslatot a segesdi testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül fogadja el. 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  153/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, 
utalványozás rendje szabályzat jóváhagyásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás 
rendjének szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendje szabályzatának 
elfogadására vonatkozó javaslatot az ötvöskónyi testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül fogadja el. 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 119/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, 
utalványozás rendje szabályzat jóváhagyásáról. 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás 
rendjének szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Pusztai László polgármester 

A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendje szabályzatának 
elfogadására vonatkozó javaslatot a belegi testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül fogadja el. 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 117/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, 
utalványozás rendje szabályzat jóváhagyásáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjének 
szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

6./ Köztisztviselői etikai kódex jóváhagyása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

Kiegészítés: 
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Az aljegyző elmondja, hogy az új szabályzat a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó 
hivatásetikai alapelveket rögzíti. A közös hivatal dolgozói igyekeznek a legjobb tudásuk 
szerint eljárni a munkájuk során. Fontos lenne azonban, ha központilag olyan képzéseket 
tudnának szervezni, mely az elvégzendő munka hatékonyságát növelné. Sajnos nagyon ritkán 
adódik lehetőség a munkavégzés során felmerülő problémák megoldására irányuló 
megbeszélésre. Talán a jövőben ez változni fog. Fontos lenne, hisz minden munkaterületen 
követni kell a jogszabályi változásokat.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A köztisztviselői etikai kódex elfogadására vonatkozó javaslatot a segesdi testület 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadja el. 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 154/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata a köztisztviselői etikai kódex jóváhagyásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal köztisztviselői etikai kódexét a jegyzőkönyv melléklete szerint 
elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

A köztisztviselői etikai kódex elfogadására vonatkozó javaslatot az ötvöskónyi testület 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadja el. 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 120/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata a köztisztviselői etikai kódex jóváhagyásáról.   

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal köztisztviselői etikai kódexét a jegyzőkönyv melléklete szerint 
elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Pusztai László polgármester 

A köztisztviselői etikai kódex elfogadására vonatkozó javaslatot a belegi testület 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadja el. 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 118/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata a köztisztviselői etikai kódex jóváhagyásáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal köztisztviselői etikai kódexét a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

7./ Önköltségszámítási Szabályzat jóváhagyása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

Kiegészítés: 

Az aljegyző elmondja, hogy a szabályzat egyrészt a fogalmakat rögzíti, másrészt pedig 
kalkulációs séma alapján konkrét önköltségszámítást tartalmaz a fénymásolásra, illetve 
nyomtatásra vonatkozólag. A testületek 2012-ben fogadták el a szellemi és anyagi 
infrastruktúra magáncélú igénybevételének térítésére vonatkozó utasítást. Ez a szabályzat 
azonban nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, másrészt nem tartalmazta az 
önköltség levezetését. A Hivatal az utókalkuláció módszerét alkalmazza a fénymásolás, illetve 
nyomtatás önköltségének kiszámításához. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Péntek László polgármester elmondja, hogy a szabályzat a közérdekű adatszolgáltatásra is 
vonatkozik. Az önköltség számítás alapja a tényleges mutatószámok, tehát nem lehet 
elrugaszkodni a valóságtól.  

Dr. Mohr Tamás alpolgármester megjegyzi, hogy az önkormányzat önköltségszámítási 
szabályzatában, a múzeumnál igénybe vehető fénymásolásnak, nyomtatásnak sokkal 
magasabb az önköltsége. 

Veszner József címzetes főjegyző elmondja, hogy az alpolgármester által felvetett tények nem 
véletlenek, mivel az államháztartási törvény pontosan meghatározza, hogy mit lehet, illetve 
mit kell figyelembe venni az önköltség számítása esetében. A közös hivatalnál alacsonyabb 
munkabérű dolgozó végzi a fénymásolást, illetve sokkal több papír fogy éves szinten. Ez a 
legfőbb oka a hivatal esetében jelentkező alacsonyabb önköltségnek. 

Pusztai László polgármester az előbbiekre reagálva elmondja, hogy Ötvöskónyiban olyan 
állapotban van a fénymásoló, hogy magáncélra nem is lehetne használni. Megjegyzi, hogy ez 
a megállapítása célzás volt a jövő évi költségvetés tervezése előtt. 

  
Az önköltségszámítási szabályzat elfogadására vonatkozó javaslatot a segesdi testület 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadja el. 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 155/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata az önköltségszámítási szabályzat jóváhagyásáról. 
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Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal önköltségszámítási szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete 
szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

Az önköltségszámítási szabályzat elfogadására vonatkozó javaslatot az ötvöskónyi testület 4 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadja el. 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 121/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata az önköltségszámítási szabályzat jóváhagyásáról. 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal önköltségszámítási szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete 
szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Pusztai László polgármester 

Az önköltségszámítási szabályzat elfogadására vonatkozó javaslatot a belegi testület 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadja el. 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 119/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata az önköltségszámítási szabályzat jóváhagyásáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal önköltségszámítási szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

8./ Egyéb ügyek. 

Veszner József címzetes főjegyző 

Az elmúlt időszakban a hírközlésekben gyakoriak voltak a helyi adókról szóló törvény 
módosítására vonatkozó viták. A törvény módosításra került, ennek értelmében az 
önkormányzatoknak lehetőségük van települési adót bevezetni, a jogszabályban 
meghatározott feltételek mellett. Amikor ezek a híresztelések felmerültek, az önkormányzat 
azonnal gondolt a föld megadóztatására.  
A jegyző kéri a testületeket, hogy gondolkodjanak a települési adó bevezetéséről.  
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De azonnal hozzáteszi, hogy a legújabb hírek szerint a földet mentesíteni fogják, tehát nem 
vezethető majd be földadó. A nemzetgazdasági minisztérium közzétette, hogy a 
településeknek milyen mértékű adót lenne joguk bevezetni, így ez az összeg magánszemély 
kommunális adó esetében 28.624 Ft, építményadó esetében 1852 Ft/m2, telekadó esetében 
pedig 337 Ft/m2. 

A címzetes főjegyző tájékoztatja a testületeket arról, hogy a közös hivatal jövőbeni sorsa 
továbbra is kérdéses. Mint ismeretes Szabás település kivált a már működő szomszédos közös 
hivatalból, és a Lábod székhelyű hivatalhoz csatlakozik. Felmerülhet, hogy Kutas és 
Kisbajom a Kormányhivatal döntése alapján a segesdi székhelyű közös hivatalhoz fog 
csatlakozni. A döntés még várat magára, legkésőbb december 12-ig azonban ismeretessé 
válik. 

Péntek László Segesd Polgármestere megköszöni a megjelenést az együttes ülést berekeszti. 

Kmf. 

 Péntek László Pusztai László Tamás Csaba 
 Segesd polgármestere Ötvöskónyi polgármestere Beleg polgármestere 

  Veszner József 
  címzetes főjegyző 


