
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. november5.-

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, Talián Bálint Attila és Takácsné Illés Henriett képviselők. 
 

Távol (igazoltan): Péntek Vince képviselő.  
 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata részéről jelen vannak: 

Pusztai László polgármester, Farkas László alpolgármester és Orsós János képviselők.  

 
Távol (igazoltan): Mikola Miklós Krisztián és Papp Attila képviselők. 

 

 

Beleg Község Önkormányzata részéről jelen vannak:  

Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Major Mária, Antalné Lakatos 
Erzsébet Teréz és Egyed Bélaképviselők. 

 
 
Jelen van az ülésen dr. Varga Katalin jegyző. 

 
Az ülést vezető Tamás Csaba Beleg község polgármestere köszönti a megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a 7 fős segesdi testület6 tagja, az 5 fős ötvöskónyi testület 3 tagja és az 
ugyancsak 5 fős belegi testület minden 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 186/2015. (XI. 5.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről.  
 

Napirendi pontok: 

 

1./ Beszámoló a közös hivatal 2015. évi költségvetésének III. negyedévi 

végrehajtásáról. 
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző  

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

 
3./ Az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló rendelet 

elfogadása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző  



4./ A közös hivatal kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás 

rendjéről szóló szabályzatának elfogadása.  
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző  

 
5./ A közös hivatal tervezési és beszámolási szabályzatának elfogadása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző  

 
6./ A közös hivatal alapító okiratának módosítása.  

Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző  
 
7./ A közös hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása.  

Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző  
 

8./ Egyéb ügyek. 
 
Az írásos napirendi javaslatot az ötvöskónyi testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül fogadja el.  

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 146/2015. (XI. 5.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről.  
 

Napirendi pontok: 

 

 1./ Beszámoló a közös hivatal 2015. évi költségvetésének III. negyedévi 
végrehajtásáról. 
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző  

 
2./ A közös hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása.  

Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző  
 

3./ Az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló rendelet 

elfogadása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző  

 
4./ A közös hivatal kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás 
rendjéről szóló szabályzatának elfogadása.  

Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző 
 

5./ A közös hivatal tervezési és beszámolási szabályzatának elfogadása.  
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző  
 

6./ A közös hivatal alapító okiratának módosítása.  
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző  

 
7./ A közös hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző  

 
8./ Egyéb ügyek. 

 



Az írásos napirendi javaslatot a belegi testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül fogadja el.  

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 123/2015. (XI. 5.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről.  
 

Napirendi pontok: 

 

1./ Beszámoló a közös hivatal 2015. évi költségvetésének III. negyedévi 
végrehajtásáról. 
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző  

 
2./ A közös hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása.  

Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző  
 

3./ Az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló rendelet 

elfogadása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző  

 
4./ A közös hivatal kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás 
rendjéről szóló szabályzatának elfogadása.  

Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző  
 

5./ A közös hivatal tervezési és beszámolási szabályzatának elfogadása.  
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző  
 

6./ A közös hivatal alapító okiratának módosítása.  
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző  

 
7./ A közös hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása.  
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző  

 
8./ Egyéb ügyek. 

 

1./ Beszámoló a közös hivatal 2015. évi költségvetésének III. negyedévi 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, hogy a kiadások teljesítése 

70 és 80 % közötti, tehát a harmadik negyedévnek megfelelő. Javasolja, hogy a képviselő-
testületek a közös hivatal harmadik negyedévi beszámolóját fogadják el. 

 
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 187/2015. (XI. 5.) 

önkormányzati határozata a közös hivatal 2015. évi költségvetésének harmadik 
negyedévi végrehajtásáról. 

 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésénekharmadik negyedévi 

végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

 

 
A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot az ötvöskónyi testület 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 147/2015. (XI. 5.) 

önkormányzati határozata a közös hivatal 2015. évi költségvetésének harmadik 
negyedévi végrehajtásáról. 

 
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének harmadik 

negyedévivégrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Pusztai László polgármester 

 

 
A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot a belegi testület 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 124/2015. (XI. 5.) 

önkormányzati határozata a közös hivatal 2015. évi költségvetésének harmadik 
negyedévi végrehajtásáról. 

 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésénekharmadik negyedévi 

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 előirányzatok módosítására, de ezt a kötelezettséget az 
államháztartási törvény is előírja.  



Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az előző közös testületi ülésen hozott döntések kerültek 

bedolgozásra a költségvetésbe. Ismerteti, hogy a jutalom és a védőszemüveg biztosításához az 
önkormányzatoknak, az előterjesztés szerinti összegekkel kell hozzájárulnia. Javasolja, hogy a 

testületek a közös hivatal költségvetésének módosítását fogadják el.  
 
Kérdés: 

 
Antalné Lakatos Erzsébet Teréz belegi képviselő  

 
Megkérdezi, hogy ki az a két fő nyugdíjas dolgozó, akit az előterjesztés első pontja szerinti 
módosítás érint. 

 
Dr. Varga Katalin jegyző  

 
A képviselő asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy Tóth Lajosné és Illés Tiborné 
nyugdíjba ment közös hivatali dolgozók részesülnek jutalomban.  

 
 

Hozzászólás: 
 
Péntek László Segesd község polgármestere 

 
Tájékoztatja a megjelent testületi tagokat, hogy Veszner József címzetes főjegyző úr Segesd  

Község Díszpolgára lett, az ezzel járó pecsétgyűrű és plakett átadására az október 23- i 
ünnepség keretében került sor. 
 

Mivel több hozzászólás nem hangzott el, Tamás Csaba polgármester a közös hivatal 
költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja.  

 
A közös hivatal 2015. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatot a segesdi 
testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők 

szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 188/2015. (XI. 5.) 
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 közös hivatal 2015. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatot az ötvöskónyi 
testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők 

szerint határoz: 
 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 148/2015. (XI. 5.) 
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 közös hivatal 2015. 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 125/2015. (XI. 5.) 

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./ Az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló rendelet 

elfogadása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző  
 

Kiegészítés: 
 
A jegyző elmondja, hogy az önkormányzati rendelet gyakorlati alkalmazhatósága érdekében 

volt szükség új rendelet megalkotására. A fogalmak és meghatározások pontosításra kerültek, 
és az adóprogram által készített zárási összesítő alapján kerültek kidolgozásra a 

részletszabályok. Tájékoztatást ad arról, hogy különbség az előző rendelethez képest az, hogy 
a 90 %-os eredményességnek nem kell mind a három községben teljesülni, elegendő, ha egy 
községben teljesül. Különbség továbbá, hogy a rendelet-tervezet éves adatokat vesz 

figyelembe, félévest nem. Elmondja, hogy minden költségvetési évben, az előző évi 
költségvetési beszámoló tárgyalásával egyidejűleg kerül sor az eredményekről való 

tájékoztatásra. 
 
Kérdés nincs. 

 
Hozzászólások: 

 
Antalné Lakatos Erzsébet Teréz belegi képviselő  
 

Elmondja, hogy ösztönző rendszer van az adóügyi dolgozóknak, de véleménye szerint nagyon 
gyenge az adóbehajtás hatékonysága. Kiemeli, hogy a hatékonyságot növelni kellene.  

 
 



Dr. Varga Katalin jegyző  

 
A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy az adóügyi dolgozók folyamatosan 

tesznek intézkedéseket az adó behajtása érdekében. Sokan adtak meghatalmazást az 
önkormányzatnak, hogy a havonta fizetendő települési és egyéb támogatás összegéből az 
adótartozásra vonjanak le meghatározott összeget.  

 
Péntek László Segesd község polgármestere 

 
Tájékoztatja a képviselő-testületek megjelent tagjait, hogy Segesden gyakorlat az adóbehajtás 
vonatkozásában az is, hogy amennyiben egy vállalkozónak van adótartozása, akkor vele 

végeztet el az önkormányzat meghatározott szolgáltatást. A szolgáltatás ellenértékét pedig a 
tartozásba számítják bele, természetesen bruttó módon.  

 
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 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 
rendeletet alkotja meg: 

 
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2015. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 

az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről  

 

A rendelet elfogadására vonatkozó javaslatot az ötvöskónyi testület 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező rendeletet 
alkotja meg: 

 
Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2015. (XI. 9.) 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 

24/2015. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 

az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről  

 

 

 

http://rendeletek.szegedvaros.hu/admin/docs/rendeletek/40_1995_50_2001_h.pdf#page=1
http://rendeletek.szegedvaros.hu/admin/docs/rendeletek/40_1995_50_2001_h.pdf#page=1
http://rendeletek.szegedvaros.hu/admin/docs/rendeletek/40_1995_50_2001_h.pdf#page=1
http://rendeletek.szegedvaros.hu/admin/docs/rendeletek/40_1995_50_2001_h.pdf#page=1
http://rendeletek.szegedvaros.hu/admin/docs/rendeletek/40_1995_50_2001_h.pdf#page=1
http://rendeletek.szegedvaros.hu/admin/docs/rendeletek/40_1995_50_2001_h.pdf#page=1
http://rendeletek.szegedvaros.hu/admin/docs/rendeletek/40_1995_50_2001_h.pdf#page=1
http://rendeletek.szegedvaros.hu/admin/docs/rendeletek/40_1995_50_2001_h.pdf#page=1
http://rendeletek.szegedvaros.hu/admin/docs/rendeletek/40_1995_50_2001_h.pdf#page=1


4./ A közös hivatal kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás 

rendjéről szóló szabályzatának elfogadása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző  

 

Kiegészítés: 
 

A jegyző tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a jelenleg hatályos kötelezettségvállalási 
szabályzat helyett, egy új szabályzat megalkotására volt szükség a személyi változások 

következtében.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 

 
Tamás Csaba polgármester a kötelezettségvállalási szabályzat elfogadására vonatkozó 

javaslatot szavazásra bocsátja.  
 
A javaslatot a segesdi testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 189/2015. (XI. 5.) 
önkormányzati határozata a hivatal kötelezettségvállalási szabályzatáról. 
 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelezettségvállalás, 
ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzatát a jegyzőkönyv 

melléklete 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 149/2015. (XI. 5.) 
önkormányzati határozata a hivatal kötelezettségvállalási szabályzatáról. 

 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelezettségvállalás, 
ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzatát a jegyzőkönyv 

melléklete 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 126/2015. (XI. 5.) 

önkormányzati határozata a hivatal kötelezettségvállalási szabályzatáról. 
 



A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelezettségvállalás, 

ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzatát a jegyzőkönyv 
melléklete szerint jóváhagyja azzal, hogy hatálybalépésével egyidejűleg a korábban e 

tárgyban kiadott szabályzat hatályát veszti.  
 
Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 
 

 

5./ A közös hivatal tervezési és beszámolási szabályzatának elfogadása. 

Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző  

 

Kiegészítés: 

 
A jegyző elmondja, hogy a közös hivatal tervezési és beszámolási szabályzatának elfogadása, 
jogszabályi előírás következtében szükséges. A szabályzat tartalmazza a költségvetés, 

beszámolók és jelentések határidőben történő elkészítése érdekében figyelembe veendő 
határidőket és az egyes munkafolyamatok felelőseit.  

 
Kérdés, hozzászólásnincs. 
 

Tamás Csaba polgármester a tervezési és beszámolási szabályzat elfogadására vonatkozó 
javaslatot szavazásra bocsátja.  

 
A közös önkormányzati hivatal tervezési és beszámolási szabályzatának elfogadására 
vonatkozó javaslatot a segesdi testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 190/2015. (XI. 5.) 
önkormányzati határozata a hivatal tervezési és beszámolási szabályzatáról.  
 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal tervezési és beszámolási 
szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja.  

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 

A közös önkormányzati hivatal tervezési és beszámolási szabályzatának elfogadására 
vonatkozó javaslatot az ötvöskónyi testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 
Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 150/2015. (XI. 5.) 

önkormányzati határozata a hivatal tervezési és beszámolási szabályzatáról.  
 
A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal tervezési és beszámolási 

szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja.  
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Pusztai László polgármester 



A közös önkormányzati hivatal tervezési és beszámolási szabályzatának elfogadására 

vonatkozó javaslatot a belegi testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 
Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2015. (XI. 5.) 
önkormányzati határozata a hivatal tervezési és beszámolási szabályzatáról.  

 
A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal tervezési és beszámolási 

szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja.  
 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 
 

 

 
6./ A közös hivatal alapító okiratának módosítása.  

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző  
 

Kiegészítés: 
 
A jegyző elmondja, hogy az alapító okirat felülvizsgálatára azért volt szükség, hogy az 

intézmény alaptevékenységeinek a kormányzati funkció szerinti módosítását át tudjuk vezetni 
az alapító okiraton. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az államháztartásról szóló törvény 

értelmében 2015. január 1-jét követően a költségvetési szervek alapító okiratának soron 
következő első módosításakor az okirat mintáknak megfelelően kell átszerkeszteni a 
költségvetési szerv korábbi alapító okiratát.  

 
Kérdés, hozzászólás nincs. 

 
Tamás Csaba polgármester a közös hivatal alapító okiratának módosítására vonatkozó 
javaslatot szavazásra bocsátja.  

 
A közös önkormányzati hivatal alapító okiratának módosítására vonatkozó javaslatot a 

segesdi testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 191/2015. (XI. 5.) 
önkormányzati határozata a közös hivatal alapító okiratáról.  

 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását, valamint a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jegyzőkönyv melléklete szerint 
elfogadja.  

 
Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 
 
 



A közös önkormányzati hivatal alapító okiratának módosítására vonatkozó javaslatot az 

ötvöskónyi testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

 
Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 151/2015. (XI. 5.) 
önkormányzati határozata a közös hivatal alapító okiratáról.  

 
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását, valamint a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jegyzőkönyv melléklete szerint 
elfogadja.  

 
Határidő: értelem szerint 

Felelős: Pusztai László polgármester 
 
 

A közös önkormányzati hivatal alapító okiratának módosítására vonatkozó javaslatot a belegi 
testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők 

szerint határoz: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 128/2015. (XI. 5.) 

önkormányzati határozata a közös hivatal alapító okiratáról.  
 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását, valamint a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jegyzőkönyv melléklete szerint 

elfogadja.  
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

7./ A közös hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző  
 
Kiegészítés: 

 
A jegyző elmondja, hogy a szervezeti és működési szabályzat módosítására az államháztartási 

törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek való megfeleltetés érdekében volt szükség. 
A kormányrendelet pontosan meghatározza, hogy a szervezeti és működési szabályzatnak mit 
kell tartalmaznia. 

 
Kérdés, hozzászólás nincs. 

 
Tamás Csaba polgármester a közös hivatal szervezeti és működési szabályzatának 
módosítására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja.  

 
A közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására 

vonatkozó javaslatot a segesdi testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 



Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2015. (XI. 5.) 

önkormányzati határozata a közös 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 152/2015. (XI. 5.) 

önkormányzati határozata a közös 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 129/2015. (XI. 5.) 

önkormányzati határozata a közös 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 
 

 

 
 

8./ Egyéb ügyek. 

 
Péntek László Segesd község polgármestere 

 
Tájékoztatja a képviselő-testületek megjelent tagjait, hogy a közös hivatal nyugdíjas 

dolgozóitól, valamint Segesd Község Önkormányzatának 2015-ben nyugdíjba vonult 
dolgozóitól 2015. november 20-án köszönnek el, egy ünnepség keretében.  



Pusztai László Ötvöskónyi község polgármestere 

 
A jegyző asszonytól megkérdezi, hogy mi az oka annak, hogy a honlapra későn került fel a 

legutóbbi testületi ülés anyaga és a meghívó. Továbbá tudni szeretné, hogy miért nincs 
frissítve az ötvöskónyi honlap, mivel 10-15 éves adatok vannak fenn. 
 

Dr. Varga Katalin jegyző  
 

Az ötvöskónyi polgármester kérdésére válaszolva elmondja, hogy az informatikus az elmúlt 
héten szabadságra ment, és elmulasztotta a testületi ülések anyagát felrakni a honlapra. 
Elmondja, hogy ez nem megengedhető magatartás. A jövő héten egyeztetni fog az 

informatikussal és az önkormányzatok, illetve a jegyző elvárásait tolmácsolni fogja.  
 

 
Tamás Csaba polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.  
 

Miután más hozzászólás nem hangzik el, Tamás Csaba BelegKözség 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 
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