
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 
7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király 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, Talián Bálint Attila és Takácsné Illés Henriett képviselők. 

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 jegyző. 

Az ülést vezető Péntek László Segesd község polgármestere köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a 7 fős segesdi testület minden 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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül fogadja el. 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 157/2015. (IX. 17.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

 1./ Beszámoló a közös hivatal 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.  
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

2./ A közös hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 



3./ A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása. 

 Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

4./ A közös hivatal közszolgálati szabályzatának módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

5./ Egyéb ügyek. 

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

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 118/2015. (IX. 17.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

 1./ Beszámoló a közös hivatal 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.  
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

2./ A közös hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

3./ A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása. 

 Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

4./ A közös hivatal közszolgálati szabályzatának módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

5./ Egyéb ügyek. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 108/2015. (IX. 17.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

 1./ Beszámoló a közös hivatal 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.  
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

2./ A közös hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 



3./ A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása. 

 Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

4./ A közös hivatal közszolgálati szabályzatának módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

5./ Egyéb ügyek. 
1./ Beszámoló a közös hivatal 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés:  

A beszámolóhoz a jegyző fűz részletes magyarázatot, utalva a költségvetési finanszírozás 
összegére, valamint az egyes kiadásnemek összetevőire. Kiemeli a felhalmozási jellegű 
kiadások összegét, és elmondja, hogy a Windows 7 programok megvásárlása megtörtént. 
Javasolja, hogy a képviselő-testületek a közös hivatal első félévi beszámolóját fogadják el. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot a segesdi testület 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 158/2015. (IX. 17.) 
önkormányzati határozata a közös hivatal 2015. évi költségvetésének első 
félévivégrehajtásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének első félévi 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 119/2015. (IX. 17.) 
önkormányzati határozata a közös hivatal 2015. évi költségvetésének első félévi 
végrehajtásáról. 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének első félévi 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 109/2015. (IX. 17.) 
önkormányzati határozata a közös hivatal 2015. évi költségvetésének első félévi 
végrehajtásáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról szóló 
beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

2./ A közös hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző. 

Kiegészítés: 

A jegyző ismerteti az előterjesztésben szereplő módosításokat. Elmondja, hogy a kiadások 
teljesítéséhez szükség van előirányzatot módosítani, de ezt a kötelezettséget az 
államháztartási törvény is előírja. Javasolja, hogy a testületek a közös hivatal 
költségvetésének módosítását fogadják el. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot a segesdi testület 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 159/2015. (IX. 17.) 
önkormányzati határozata a közös hivatal költségvetésének módosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását 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 120/2015. (IX. 17.) 
önkormányzati határozata a közös hivatal költségvetésének módosításáról. 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását 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 110/2015. (IX. 17.) 
önkormányzati határozata a közös hivatal költségvetésének módosításáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint 
elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

3./ A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 

A jegyző elmondja, hogy a szervezeti és működési szabályzat módosítására azért volt 
szükség, mert az elmúlt időszakban több dolgozó nyugdíjba ment, illetve helyettük új 
dolgozók kerültek a közös hivatalhoz. A szervezeti és működési szabályzat melléklete 
határozza meg a hivatal szervezeti felépítését, melyet a jelenlegi munkakörök alapján 
aktualizálni kellett. A jegyző javasolja, hogy a testületek a közös hivatal szervezeti és 
működési szabályzatának módosítását fogadják el. 

Kérdések: 



Liber János Segesd Község Önkormányzatának képviselője 

Megkérdezi, hogy a szervezeti felépítésen belül miért van két informatikus. 

Dr. Varga Katalin jegyző 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a módosítást megelőzően egy fő 
informatikus volt a hivatalon belül, aki kapcsolt munkakörben adóügyi feladatokat lát el. 
Szeptember 1-jétől van állományban a második informatikus, aki jelenleg mérlegképes 
könyvelői tanfolyamra jár és kapcsolt munkakörben pénzügyi feladatokat végez. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz Beleg Község Önkormányzatának képviselője 

Az anyakönyvvezetők számára kérdez rá. Nem érti, hogy a közös hivatalnál miért csak egy fő 
anyakönyvvezető van. 

Dr. Varga Katalin jegyző 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy a központi törekvések arra mutatnak, 
hogy az anyakönyvvezetői feladatokat is járási szintre emelik.  
Valószínűleg ebből következik az, hogy nem indítanak anyakönyvvezetői tanfolyamokat. 
Elmondja, hogy a belegi és az ötvöskónyi kirendeltségen dolgozó köztisztviselőknek elő van 
írva az anyakönyvvezetői tanfolyam elvégzése, azonban, ha a feladatokat elviszik, akkor a 
tanfolyam elvégzése feleslegessé válik. 

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 160/2015. (IX. 17.) 
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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 



Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 121/2015. (IX. 17.) 
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 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 111/2015. (IX. 17.) 
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 hivatal közszolgálati szabályzatának módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 
A jegyző elmondja, hogy a közös hivatal közszolgálati szabályzatának mellékletei határozzák 
meg a pótlékra jogosító munkaköröket. Jelenleg egy olyan személy dolgozik a hivatalban, 
akinek középfokú írásbeli nyelvvizsgája van, és egy olyan személy, akinek vállalkozási 
szakon végzett mérlegképes könyvelői vizsgája van. A jegyző javasolja, hogy az előterjesztés 
szerint módosítsák a testületek a közszolgálati szabályzatot, 2015. október 1. napjával. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Péntek Vince Segesd Község Önkormányzatának képviselője 

Elmondja, hogy amióta az önkormányzat felügyelete alatt dolgozik, minden adható pótlékot 
megkaptak a dolgozók. Mindenképpen javasolja a szabályzat módosítását. 



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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 161/2015. (IX. 17.) 
önkormányzati határozata a hivatal közszolgálati szabályzatának módosításáról. 

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

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

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

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 122/2015. (IX. 17.) 
önkormányzati határozata a hivatal közszolgálati szabályzatának módosításáról. 

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

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Pusztai László polgármester 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 112/2015. (IX. 17.) 
önkormányzati határozata a hivatal közszolgálati szabályzatának módosításáról. 

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

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

5./ Egyéb ügyek. 

a) Nyugdíjazáshoz kapcsolódó jutalom: 



Péntek László Segesd Község Önkormányzatának polgármestere 

Tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy az utóbbi időben a közös hivataltól három fő 
ment nyugdíjba. A címzetes főjegyző úrtól már elköszöntek a testületek, és a nyugdíjba 
vonulása kapcsán egy havi jutalomban részesült. A polgármester elmondja, hogy Segesd 
Község Önkormányzata a nyugdíjba vonuló dogozók részére nettó 100.000 Ft összegű 
jutalmat ad. Javasolja, hogy a jegyző úron kívül nyugdíjba vonuló két dolgozó részére a 
testületek, személyenként nettó 100.000 Ft összegű jutalmat biztosítsanak. Megjegyzi, hogy a 
költségekhez a települések lélekszám arányosan járulnak hozzá. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A közös önkormányzati hivatal nyugdíjba ment dolgozóinak jutalmazására vonatkozó 
javaslatot a segesdi testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 162/2015. (IX. 17.) 
önkormányzati határozata a nyugdíjba vonuló dolgozók jutalmazásáról. 

1./ A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivataltólnyugdíjba ment két 
fő dolgozója, Illés Tiborné és Tóth Lajosné részére, személyenként nettó 100.000 Ft 
összegű jutalom kifizetését biztosítja. 

2./ A 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 közös önkormányzati hivatal nyugdíjba ment dolgozóinak jutalmazására vonatkozó 
javaslatot az ötvöskónyi testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következők szerint határoz: 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 123/2015. (IX. 17.) 
önkormányzati határozata a nyugdíjba vonuló dolgozók jutalmazásáról. 

1./ A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivataltól nyugdíjba ment két 
fő dolgozója, Illés Tiborné és Tóth Lajosné részére, személyenként nettó 100.000 Ft 
összegű jutalom kifizetését biztosítja. 

2./ A 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 közös önkormányzati hivatal nyugdíjba ment dolgozóinak jutalmazására vonatkozó 
javaslatot a belegi testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 113/2015. (IX. 17.) 
önkormányzati határozata a nyugdíjba vonuló dolgozók jutalmazásáról. 

1./ A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivataltól nyugdíjba ment két 
fő dolgozója, Illés Tiborné és Tóth Lajosné részére, személyenként nettó 100.000 Ft 
összegű jutalom kifizetését biztosítja. 

2./ A testület felszólítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változását a közös hivatal 
költségvetésének következő módosítása során vegye figyelembe. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

b) Dolgozók részére védőszemüveg biztosítása. 

Péntek László Segesd Község Önkormányzatának polgármestere 

Elmondja, hogy a közös hivatal dolgozói 2012-ben kaptak utoljára védőszemüveget. Azóta is 
mindenki számítógép előtt dolgozik, tehát a köztisztviselők szeme folyamatos romlásnak van 
kitéve. Javasolja, hogy a közös hivatal 14 dolgozója részére a testületek biztosítsanak 
személyenként 40.000 Ft összegű védőszemüveget. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A védőszemüveg biztosítására vonatkozó javaslatot a segesdi testület 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 163/2015. (IX. 17.) 
önkormányzati határozata védőszemüveg biztosításáról. 

1./ A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 14 fő köztisztviselője 
részére, személyenként 40.000 Ft összegű védőszemüveget biztosít úgy, hogy a hivatal 
dolgozói a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal nevére kiállított számlával 
számolnak el. 

2./ A 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 védőszemüveg biztosítására vonatkozó javaslatot az ötvöskónyi testület 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 124/2015. (IX. 17.) 
önkormányzati határozata védőszemüveg biztosításáról. 

1./ A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 14 fő köztisztviselője 
részére, személyenként 40.000 Ft összegű védőszemüveget biztosít úgy, hogy a hivatal 
dolgozói a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal nevére kiállított számlával 
számolnak el. 

2./ A 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 védőszemüveg biztosítására vonatkozó javaslatot a belegi testület 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 114/2015. (IX. 17.) 
önkormányzati határozata védőszemüveg biztosításáról. 

1./ A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 14 fő köztisztviselője 
részére, személyenként 40.000 Ft összegű védőszemüveget biztosít úgy, hogy a hivatal 
dolgozói a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal nevére kiállított számlával 
számolnak el. 

2./ A testület felszólítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változását a közös hivatal 
költségvetésének következő módosítása során vegye figyelembe. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

c) Egyéb téma: 

Dr. Mohr Tamás Segesd alpolgármestere 



Tájékoztatja a képviselő-testületek megjelent tagjait, hogy Veszner József címzetes főjegyző 
urat, díszpolgári címmel tünteti ki Segesd Község Önkormányzatának képviselő-testülete. 
Elmondja, hogy a kitüntetés átadására az október 23-i ünnepség keretében kerül sor.  

Péntek László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 

Miután más hozzászólás nem hangzik el, Péntek László Segesd 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 
jegyző 


