
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. április 27.-én 
17 órai kezdettel Ötvöskónyi községben, a művelődési 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 és Takácsné Illés Henriett képviselők.  
 
Távol (igazoltan): Talián Bálint Attila képviselő. 
 
Ötvöskónyi Község Önkormányzata részéről jelen vannak: 
Pusztai László polgármester, Farkas László alpolgármester, Papp Attila és Orsós János 
képviselők. 
 
Távol (igazoltan): Mikola Miklós Krisztián képviselő. 
 
Beleg Község Önkormányzata részéről jelen vannak: 
Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Major Mária és Antalné 
Lakatos Erzsébet Teréz képviselők. 
 
Távol (igazoltan): Egyed Béla képviselő. 
 
Jelen van az ülésen dr. Varga Katalin aljegyző. 
 
Az ülést vezető Pusztai László Ötvöskónyi község polgármestere köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a 7 fős segesdi testület 6 tagja, az 5 fős ötvöskónyi testület 4 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül fogadja el. 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (IV. 27.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Beszámoló a közös hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

 
2./ Beszámoló a közös hivatal 2014 évi munkájáról. 

  Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 
 

3./  Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló rendelet 
elfogadása. 

  Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 
 



4./ A Kötelezettségvállalási Szabályzat módosítása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 
 
5./ A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal alakítására, fenntartására vonatkozó 
megállapodás módosítása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 
 
6./ Vezetékes- és mobiltelefonok használata szabályzatának elfogadása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 
 
7./ Reprezentációs kiadások szabályzatának elfogadása. 
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 40/2015. (IV. 27.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 
 
Napirendi pontok: 
 

1./ Beszámoló a közös hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 
 
2./ Beszámoló a közös hivatal 2014 évi munkájáról. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

 
3./  Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló rendelet 
elfogadása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 
 
4./ A Kötelezettségvállalási Szabályzat módosítása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 
 
5./ A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal alakítására, fenntartására vonatkozó 
megállapodás módosítása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 
 
6./ Vezetékes- és mobiltelefonok használata szabályzatának elfogadása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 
 
7./ Reprezentációs kiadások szabályzatának elfogadása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 
 
8./ Egyéb ügyek. 

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



 
Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2015. (IV. 27.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 
 
Napirendi pontok: 
 

1./ Beszámoló a közös hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 
 
2./ Beszámoló a közös hivatal 2014 évi munkájáról. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

 
3./  Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló rendelet 
elfogadása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 
 
4./ A Kötelezettségvállalási Szabályzat módosítása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 
 
5./ A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal alakítására, fenntartására vonatkozó 
megállapodás módosítása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 
 
6./ Vezetékes- és mobiltelefonok használata szabályzatának elfogadása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 
 
7./ Reprezentációs kiadások szabályzatának elfogadása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 
 
8./ Egyéb ügyek. 

 
 
1./ Beszámoló a közös hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 
 
Kiegészítés:  
 
A beszámolóhoz az aljegyző fűz részletes magyarázatot, utalva a költségvetési finanszírozás 
összegére, valamint az egyes kiadásnemek összetevőire. Kiemeli a felhalmozási jellegű 
kiadások összegét, mely az új könyvelőprogram, valamint a Windows 7 programok 
megvásárlásából áll össze. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot a segesdi testület 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2015. (IV. 27.) 
önkormányzati határozata a közös hivatal 2014. évi költségvetési beszámolójáról. 
 



Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 
az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 
A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot az ötvöskónyi testület 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2015. (IV. 27.) 
önkormányzati határozata a közös hivatal 2014. évi költségvetési beszámolójáról. 
 
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének 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 38/2015. (IV. 27.) 
önkormányzati határozata a közös hivatal 2014. évi költségvetési beszámolójáról. 
 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 
az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
2./ Beszámoló a közös hivatal 2014 évi munkájáról. 
Előadó: dr. Varga Katalin aljegyző. 
 
Kiegészítés: 
 
Az aljegyző a hivatal 2014. évi munkája közül kiemeli a pénzügyi terület fontosságát, továbbá 
az ügyiratforgalommal kapcsolatban arra hívja fel a figyelmet, hogy a hatáskörök változása 
ellenére nagyon magas a szociális ügyek száma, és változatlanul az adóügyek adják a második 
legnagyobb ügyiratforgalmat. 
Fontosnak tartja a jövőben, hogy a hivatal legalább két dolgozója anyakönyvi szakvizsgát 
tegyen, mivel 2015-ben két anyakönyvi vizsgával rendelkező dolgozó megy nyugdíjba, és így 
egy anyakönyvvezető marad a hivatalban. 



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. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot a segesdi testület 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2015. (IV. 27.) 
önkormányzati határozata a közös hivatal 2014. évi beszámolójáról. 

 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 
A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot az ötvöskónyi testület 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2015. (IV. 27.) 
önkormányzati határozata a közös hivatal 2014. évi beszámolójáról. 

 
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról 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 39/2015. (IV. 27.) 
önkormányzati határozata a közös hivatal 2014. évi beszámolójáról. 

 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint 
elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
 



3./ Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló rendelet 
elfogadása. 
Előadó: dr. Varga Katalin aljegyző 
 
Kiegészítés: 
 
Az aljegyző elmondja, hogy az új rendelet kidolgozására azért volt szükség, mert a hatályos 
önkormányzati rendeletek megalkotására felhatalmazást adó jogszabályt már hatályon kívül 
helyezték, és a rendeletek a jogszabályváltozások következtében több szempontból is 
pontosításra szorultak. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A rendelet elfogadására vonatkozó javaslatot a segesdi testület 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 
rendeletet alkotja meg: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelete 

 az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól 

 

A rendelet elfogadására vonatkozó javaslatot az ötvöskónyi testület 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 
rendeletet alkotja meg: 
 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelete 

 az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól 

 

A rendelet elfogadására vonatkozó javaslatot a belegi testület 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 
rendeletet alkotja meg: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelete 

 az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól 

 

 
 
 
 
 
 
 



4./ A Kötelezettségvállalási Szabályzat módosítása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 
 
Kiegészítés: 
 
Az aljegyző elmondja, hogy a hivatal személyi állományának megváltozása miatt vált 
szükségessé a szabályzat módosítása. A közös hivatal esetében a pénzügyi ellenjegyző Sára 
Erika vezető-főtanácsos, helyettese Zarka Miklósné főelőadó, az érvényesítő pedig Horváth 
Csilla előadó. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A közös önkormányzati hivatal kötelezettségvállalási szabályzatának módosításra vonatkozó 
javaslatot a segesdi testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2015. (IV. 27.) 
önkormányzati határozata a hivatal kötelezettségvállalási szabályzatának 
módosításáról. 
 
A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelezettségvállalási 
szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
A közös önkormányzati hivatal kötelezettségvállalási szabályzatának módosításra vonatkozó 
javaslatot az ötvöskónyi testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2015. (IV. 27.) 
önkormányzati határozata a hivatal kötelezettségvállalási szabályzatának 
módosításáról. 
 
A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelezettségvállalási 
szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Pusztai László polgármester 

 
A közös önkormányzati hivatal kötelezettségvállalási szabályzatának módosításra vonatkozó 
javaslatot a belegi testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2015. (IV. 27.) 
önkormányzati határozata a hivatal kötelezettségvállalási szabályzatának 
módosításáról. 
 
 



A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelezettségvállalási 
szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
5./ A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal alakítására, fenntartására vonatkozó 
megállapodás módosítása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 
 
Kiegészítés: 
 
Az aljegyző elmondja, hogy a megállapodás módosítására azért volt szükség, hogy a 
gyakorlat szerinti működés rögzítve legyen a megállapodásban, nevezetesen, hogy a három 
testület együttes ülését a képviselő-testületek polgármesterei hívják össze. A módosítás másik 
része pedig egy jogszabályi hivatkozás pontosítására vonatkozik. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A közös önkormányzati hivatal alakítására, fenntartására vonatkozó megállapodás 
módosítására vonatkozó javaslatot a segesdi testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2015. (IV. 27.) 
önkormányzati határozata a hivatal alakítására, fenntartására vonatkozó megállapodás 
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 alakítására, fenntartására vonatkozó megállapodás 
módosítására vonatkozó javaslatot az ötvöskónyi testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2015. (IV. 27.) 
önkormányzati határozata a hivatal alakítására, fenntartására vonatkozó megállapodás 
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 alakítására, fenntartására vonatkozó megállapodás 
módosítására vonatkozó javaslatot a belegi testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2015. (IV. 27.) 
önkormányzati határozata a hivatal alakítására, fenntartására vonatkozó megállapodás 
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 

 
 
6./ Vezetékes- és mobiltelefonok használata szabályzatának elfogadása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 
 
Kiegészítés: 
Az aljegyző elmondja, hogy a közös hivatal szabályzatait felül kell vizsgálni, mivel szinte 
valamennyi szabályzatot 2012-ben fogadták el a testületek. Mivel 2013. január 1. napjától a 
körjegyzőség neve közös hivatal névre változott, ennek módosítása szükséges a 
szabályzatokban. Kiemeli, hogy a vezetékes- és mobiltelefonok használatának 
szabályzatában, korábban szerepelt az alapdíj összege, ez az új szabályzatban nem lett 
meghatározva, mivel többször módosul. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A közös önkormányzati hivatal vezetékes- és mobiltelefonok használata szabályzatának 
elfogadására vonatkozó javaslatot a segesdi testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (IV. 27.) 
önkormányzati határozata a hivatal vezetékes- és mobiltelefonok használata 
szabályzatáról. 
 
A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal vezetékes- és 
mobiltelefonok használata 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 közös önkormányzati hivatal vezetékes- és mobiltelefonok használata szabályzatának 
elfogadására vonatkozó javaslatot az ötvöskónyi testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
 



Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2015. (IV. 27.) 
önkormányzati határozata a hivatal vezetékes- és mobiltelefonok használata 
szabályzatáról. 
 
A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal vezetékes- és 
mobiltelefonok használata 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 közös önkormányzati hivatal vezetékes- és mobiltelefonok használata szabályzatának 
elfogadására vonatkozó javaslatot a belegi testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2015. (IV. 27.) 
önkormányzati határozata a hivatal vezetékes- és mobiltelefonok használata 
szabályzatáról. 
 
A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal vezetékes- és 
mobiltelefonok használata szabályzatát az előterjesztés szerint jóváhagyja azzal, hogy 
hatálybalépésével egyidejűleg a korábban e tárgyban kiadott szabályzat hatályát veszti.  

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
 
7./ A reprezentációs kiadások szabályzatának elfogadása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 
 
Kiegészítés: 
 
Az aljegyző tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a reprezentációs kiadások szabályzatát is 
felül kellett vizsgálni a jogszabályi változások következtében. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A közös önkormányzati hivatal reprezentációs kiadások szabályzatának elfogadására 
vonatkozó javaslatot a segesdi testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2015. (IV. 27.) 
önkormányzati határozata a hivatal reprezentációs kiadások szabályzatáról. 
 
A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal reprezentációs kiadások 
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 közös önkormányzati hivatal reprezentációs kiadások szabályzatának elfogadására 
vonatkozó javaslatot az ötvöskónyi testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2015. (IV. 27.) 
önkormányzati határozata a hivatal reprezentációs kiadások szabályzatáról. 
 
A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal reprezentációs kiadások 
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 közös önkormányzati hivatal reprezentációs kiadások szabályzatának elfogadására 
vonatkozó javaslatot a belegi testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2015. (IV. 27.) 
önkormányzati határozata a hivatal reprezentációs kiadások szabályzatáról. 
 
A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal reprezentációs kiadások 
szabályzatát az előterjesztés szerint jóváhagyja azzal, hogy hatálybalépésével 
egyidejűleg a korábban e tárgyban kiadott szabályzat hatályát veszti.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
8./ Egyéb ügyek. 
 
Dr. Mohr Tamás Segesd alpolgármestere 
 
Felhívja a képviselő-testületek figyelmét, hogy Veszner József címzetes főjegyző nyugdíjba 
megy. Ő már korábban javasolta az egyszeri jutalmazását, illetve a nyugdíjba vonulását 
követően díszpolgári cím adományozását helyezte kilátásba. Véleménye szerint érdemes 
lenne beszélni arról, hogy a három testület együttesen is mondjon köszönetet az áldozatos 
munkájáért. Esetleg lehetne egy közös testületi ülés július hónapban, ahol elköszönhetnének a 
jegyző úrtól a testületi tagok. 
 
Pusztai László Ötvöskónyi polgármestere 
 
Nagyon jónak tartja az alpolgármester gondolatát a közös testületi ülésre és a jutalmazásra 
vonatkozólag is. A közös hivatal székhelyén kellene megszervezni az ünnepséget, véleménye 
szerint. 



Péntek László Segesd polgármestere 
 
Tájékoztatja a testületeket, hogy a segesdi önkormányzat már vett ajándékot a címzetes 
főjegyző úrnak. Egyet ért azzal, hogy július végén egy közös testületi ülésen búcsúzzanak el 
tőle a képviselők. 
 
Tamás Csaba Beleg polgármestere 
 
A belegi testület is teljes mértékben egyet ért az előzőekben elmondottakkal. 
 
 
Pusztai László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 
 
Miután más hozzászólás nem hangzik el, Pusztai László Ötvöskónyi Község Polgármestere 
megköszöni a megjelenést, az együttes ülést berekeszti. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
          Péntek László                   Pusztai László        Tamás Csaba 
   Segesd polgármestere        Ötvöskónyi polgármestere        Beleg Polgármestere 
 
 
 
 
 

dr. Varga Katalin 
aljegyző 

 


