
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. február 10.-én 
17 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, Gyöngyösi Norbert, Liber 
János, Péntek Vince, Takácsné Illés Henrietta és Talián Bálint képviselők. 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata részéről jelen vannak: 
Pusztai László polgármester, Farkas László alpolgármester, Mikola Miklós Krisztián, Papp 
Attila és Orsós János képviselők. 

Beleg Község Önkormányzata részéről jelen vannak: 
Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Major Mária, Antalné Lakatos 
Erzsébet Teréz és Egyed Béla képviselők. 

Jelen van az ülésen Veszner József címzetes főjegyző és dr. Varga Katalin aljegyző. 

Az ülést vezető Tamás Csaba Beleg község polgármestere köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a 7 fős segesdi testület minden tagja, az 5 fős ötvöskónyi testület minden 
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 7/2015. (II.10.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1./ A közös önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 

2./ A közös önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 

3./ A közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

4./ A közös önkormányzati hivatal iratkezelési szabályzatának módosítása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző  



5./ A közös önkormányzati hivatal közszolgálati szabályzatának elfogadása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző  

6./ Az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló rendelet 
elfogadása. 
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 

7./ Egyéb ügyek 

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

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.10.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1./ A közös önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 

2./ A közös önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 

3./ A közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

4./ A közös önkormányzati hivatal iratkezelési szabályzatának módosítása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző  

5./ A közös önkormányzati hivatal közszolgálati szabályzatának elfogadása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző  

6./ Az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló rendelet 
elfogadása. 
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 

7./ Egyéb ügyek 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.10.) önkormányzati 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 



1./ A közös önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 

2./ A közös önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 

3./ A közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

4./ A közös önkormányzati hivatal iratkezelési szabályzatának módosítása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző  

5./ A közös önkormányzati hivatal közszolgálati szabályzatának elfogadása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző  

6./ Az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló rendelet 
elfogadása. 
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 

7./ Egyéb ügyek 

1./ A közös önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 

Kiegészítés:  

A jegyző elmondja, hogy három részből tevődik össze a költségvetés módosítása, egyrészt a 
bérkompenzáció, másrészt a személyi jellegű kiadások előirányzatának növelése a dologi 
kiadások terhére, harmadrészt pedig a 2014. évi választásokból eredő módosítások. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A közös önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatot 
a segesdi testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II.10.) 
önkormányzati határozata a hivatal 2014. évi költségvetésének módosításáról. 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 
költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 



A közös önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatot 
az ötvöskónyi testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.10.) 
önkormányzati határozata a hivatal 2014. évi költségvetésének módosításáról. 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 
költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Pusztai László polgármester 

A közös önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatot 
a belegi testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.10.) önkormányzati 
határozata a hivatal 2014. évi költségvetésének módosításáról. 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 
költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

2./ A közös önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 

Kiegészítés: 

Veszner József címzetes főjegyző elmondja, hogy a múlt évben a 2013. évi pénzmaradvány, 
valamint a közös hivatal finanszírozása lehetővé tette, hogy ne kelljen hozzájárulnia az 
önkormányzatoknak a hivatal működéséhez. A költségvetés tervezése során is ezt az 
álláspontot képviselték. A felmentések és szabadságok kiadása miatt, nem lehetnek 
betöltetlenek a munkakörök, tehát van olyan terület, ahol párhuzamos bérrel kell számolni.  
Az egyeztetések során felmerült, hogy a múlt évben biztosított + 5 és + 10 %-os 
illetménykiegészítés legyen 2015. évben is biztosított. Az előterjesztésben a plusz 
százalékokkal emelt bérek látszanak, amelynek költsége éves szinten 1.750.000 Ft. Ez az a 
többlet, amivel a három önkormányzatnak hozzá kell járulnia a 2015. évi működéshez.  



A jegyző elmondja, hogy a bérek nagysága elsősorban attól függ, hogy milyen idős dolgozót 
foglalkoztatnak az adott munkakörben. Javasolja, hogy amennyiben a testületek méltányolják 
a plusz kiegészítést, ezzel fogadják el a költségvetést. 

Kérdések: 

Liber János segesdi képviselő 

A képviselő megkérdezi, hogy a cafetéria-juttatás hol található a költségvetésben. 

Veszner József címzetes főjegyző 

Liber János segesdi képviselő kérdésére elmondja, hogy a cafetéria-juttatás éves összege, az 
előterjesztésben, a béren kívüli juttatások címszó alatt jelenik meg. 

Pusztai László Ötvöskónyi polgármestere 

A dologi kiadások körében az egyéb szolgáltatások 3.065 ezer Ft-os összegére kérdez rá, hogy 
az miből tevődik össze. 

Veszner József címzetes főjegyző 

Az ötvöskónyi polgármester kérdésére válaszolva elmondja, hogy az egyéb szolgáltatásokon 
belül került megtervezésre a postaköltség, az alközponti szolgáltatás, a fénymásoló használat 
díja. 

Hozzászólások: 

Péntek Vince segesdi képviselő 

Véleménye szerint felül kellene vizsgálni a közös hivatal székhelyén, hogy nem lenne-e 
szükség egy szerver beállítására. Az elmúlt időszakban felmerült problémák ezzel 
kiküszöbölhetőek lennének. A Windows 7 programok gépekre telepítésével, minden 
számítógépet újra kell telepíteni, ezért véleménye szerint most lenne aktuális egy szerver gép 
felállítása. Ez központilag mentené az adatokat, központilag biztosítaná az adatvédelmet. 
Árajánlat kérését teszi szükségessé, illetve annak felülvizsgálatát, hogy kell-e ilyen rendszer 
kiépítése. Amennyiben ez szükséges, a három önkormányzatnak a fejlesztéshez hozzá kellene 
járulnia. 

Veszner József címzetes főjegyző 

Elmondja, hogy információbiztonsági szabályzat alapján kell működnie a hivatalnak. A 
biztonsági szakértő javaslata alapján külső winchester vásárlásával, és arra adatok mentésével 
kiküszöbölhetőek a problémák. Volt szerver gép felállítva, de ezt a szakértő javaslata alapján 
kiiktatták. 



Pusztai László Segesd polgármestere 

Elmondja, hogy ő egyet ért a szerver gép felállításával a hivatalban. Kér árajánlatot erre 
vonatkozólag, és majd ezt követően lehet erről bővebben beszélni. 

Mivel több hozzászólás nem hangzott el, Tamás Csaba polgármester a hivatali költségvetés 
elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. 

A közös önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadására vonatkozó javaslatot 
a segesdi testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (II.10.) 
önkormányzati határozata a hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadásáról. 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését 
az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

A közös önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadására vonatkozó javaslatot 
az ötvöskónyi testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.10.) 
önkormányzati határozata a hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadásáról. 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését 
az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Pusztai László polgármester 

A közös önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadására vonatkozó javaslatot 
a belegi testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.10.) önkormányzati 
határozata a hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadásáról. 



A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését 
az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

3./ A közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

Kiegészítés: 

Az aljegyző elmondja, hogy a módosításra két ok miatt volt szükség. Az egyik, hogy a 
szervezeti és működési szabályzatban meg kell határozni, hogy milyen módon valósul meg a 
belső ellenőrzés. Ezzel kibővült a szabályzat erre vonatkozó pontja. A másik ok pedig, hogy 
új közszolgálati szabályzat készült, amelybe beépült a képzettségi pótlékra jogosító 
munkakörökre vonatkozó rendelkezés. Ezt korábban a szervezeti és működési szabályzat 1. 
melléklete határozta meg. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására 
vonatkozó javaslatot a segesdi testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (II.10.) 
önkormányzati határozata a hivatal szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról. 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési 
szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

A közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására 
vonatkozó javaslatot az ötvöskónyi testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.10.) 
önkormányzati határozata a hivatal szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról. 



A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési 
szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Pusztai László polgármester 

A közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására 
vonatkozó javaslatot a belegi testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.10.) önkormányzati 
határozata a hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról. 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési 
szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

4./ A közös önkormányzati hivatal iratkezelési szabályzatának módosítása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

Kiegészítés: 
Az aljegyző elmondja, hogy 2014. év végén a testületek elfogadták a közös hivatal 
iratkezelési szabályzatát.  
A jogszabályoknak megfelelően a szabályzatot egyeztetés érdekében meg kell küldeni a 
Somogy Megyei Kormányhivatalnak és a Somogy Megyei Levéltárnak. A Kormányhivatal 
válaszlevelében pontosítást kért néhány adat vonatkozásában. Ennek megfelelően készült el a 
módosításra való javaslat. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A közös önkormányzati hivatal iratkezelési szabályzatának módosításra vonatkozó javaslatot 
a segesdi testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (II.10.) 
önkormányzati határozata a hivatal iratkezelési szabályzatának módosításáról. 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal iratkezelési 
szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 



A közös önkormányzati hivatal iratkezelési szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatot 
az ötvöskónyi testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.10.) 
önkormányzati határozata a hivatal iratkezelési szabályzatának módosításáról. 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal iratkezelési 
szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Pusztai László polgármester 

A közös önkormányzati hivatal iratkezelési szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatot 
a belegi testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.10.) önkormányzati 
határozata a hivatal iratkezelési szabályzatának módosításáról. 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal iratkezelési 
szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

5./ A közös önkormányzati hivatal közszolgálati szabályzatának elfogadása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

Kiegészítés: 

Az aljegyző tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás 
éves összegét a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban határozza meg 
tárgyév február 15-ig. Van hatályos közszolgálati szabályzata a hivatalnak, de ennek jelenleg 
nem része a cafetéria-juttatásokra vonatkozó szabályzat. A két szabályzat felülvizsgálatára 
került sor, és ennek eredményeképpen egy új, átdolgozott szabályzat készült. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 



Dr. Mohr Tamás segesdi alpolgármester 

Javasolja, hogy a közszolgálati szabályzat 13.2.1. pontja esetében a családalapítási támogatás 
feltétele bővüljön ki a következő ponttal: „a köztisztviselő házasságban éljen”. 

Tamás Csaba belegi polgármester megköszöni a szabályzat-tervezetre vonatkozó észrevételt, 
és felkéri a testületeket a módosító javaslatról való döntésre. 

A módosítására vonatkozó javaslatot a belegi testület 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
elutasítva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.10.) önkormányzati 
határozata a módosító javaslat elutasításáról. 

A képviselő-testület a módosításra vonatkozó javaslatot elutasítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

Tamás Csaba polgármester elmondja, hogy Segesd és Ötvöskónyi községek képviselő-
testületeinek szavazására, a módosító javaslatra vonatkozólag nincs szükség, mivel a döntés 
elfogadásához a három képviselő-testület egyöntetű igen szavazata szükséges. 

Tamás Csaba polgármester ezt követően a közös hivatal közszolgálati szabályzatát bocsátja 
szavazásra. 

A javaslatot a segesdi testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás 
mellett elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (II.10.) 
önkormányzati határozata a hivatal közszolgálati szabályzatáról. 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati 
szabályzatát az előterjesztés szerint jóváhagyja azzal, hogy hatálybalépésével 
egyidejűleg a korábban e tárgyban kiadott szabályzat hatályát veszti.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

A javaslatot az ötvöskónyi testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következők szerint határoz: 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.10.) 
önkormányzati határozata a hivatal közszolgálati szabályzatáról. 



A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati 
szabályzatát az előterjesztés szerint jóváhagyja azzal, hogy hatálybalépésével 
egyidejűleg a korábban e tárgyban kiadott szabályzat hatályát veszti.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Pusztai László polgármester 

A javaslatot a belegi testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II.10.) önkormányzati 
határozata a hivatal közszolgálati szabályzatáról. 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati 
szabályzatát az előterjesztés szerint jóváhagyja azzal, hogy hatálybalépésével 
egyidejűleg a korábban e tárgyban kiadott szabályzat hatályát veszti.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

6./ Az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló rendelet 
elfogadása. 
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 

Kiegészítés: 

A címzetes főjegyző elmondja, hogy már a tavalyi évben felmerült az erre vonatkozó rendelet 
testületek általi elfogadása. Két fő összetétele van a rendelet-tervezetnek. Az egyik a 
teljesítési jutalék, mely 96 %-os teljesítés esetén jár, a másik pedig a felderítési jutalék, amely 
a kivetett és a beszedett adó 10 %-a. A költségek a helyesbített adók arányában terhelik az 
önkormányzatokat, nem lakosságszám arányosan. 

Kérdések, hozzászólások: 

Mikola Miklós Krisztián ötvöskónyi képviselő  

Megkérdezi, hogy miben nyilvánul meg az eredményesség. 

Pusztai László Ötvöskónyi polgármestere 



A képviselő kérdésére elmondja, hogy az Ötvöskónyi zártkertekben legalább 30 olyan 
építmény van, amelyre jelenleg nincs kivetve adó. Úgy gondolja, hogy ez a rendelet 
ösztönzőleg hat az adóügyi dolgozókra. A felderítésekkel az önkormányzatok is jól járnak. 

Veszner József címzetes főjegyző 

Az előzőekre reagálva elmondja, hogy adótárgy felderítése esetén mindent dokumentálni kell. 

Dr. Mohr Tamás segesdi alpolgármester 

Az alpolgármester megkérdezi, hogy a 96 %-ot hogyan kell érteni. 

Veszner József címzetes főjegyző 

Az alpolgármester kérdésére válaszolva elmondja, hogy a 96 %-nak mind a három községben 
meg kell lennie. 

Mivel több hozzászólás nem hangzott el, Tamás Csaba polgármester az adóügyi feladatokat 
ellátó dolgozók anyagi érdekeltségére vonatkozó rendelet elfogadására vonatkozó javaslatot 
szavazásra bocsátja. 

A rendelet elfogadására vonatkozó javaslatot a segesdi testület 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 
rendeletet alkotja meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete 

az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről 

A rendelet elfogadására vonatkozó javaslatot az ötvöskónyi testület 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező rendeletet 
alkotja meg: 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete 

az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről 

A rendelet elfogadására vonatkozó javaslatot a belegi testület 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező rendeletet 
alkotja meg:  



Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete 

az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről 

7./ Egyéb ügyek. 

Veszner József címzetes főjegyző 

Tájékoztatja a testületeket, hogy a települési adó esetében felmerült a földadó bevezetésének 
lehetősége. De a hírek szerint már készül a törvénymódosítás, hogy ne lehessen adót kivetni a 
földre. Ellenállások merültek fel ezzel kapcsolatban. 

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                   Pusztai László        Tamás Csaba 
   Segesd polgármestere        Ötvöskónyi polgármestere        Beleg Polgármestere 

Veszner József 
címzetes főjegyző 


