
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 11.-
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, Liber János, Péntek Vince, 
Takácsné Illés Henriett és Talián Bálint képviselők. 

Távol (igazoltan): Gyöngyösi Norbert képviselő 

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 képviselő. 

Távol (igazoltan): Egyed Béla és Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselők 

Jelen van az ülésen dr. Varga Katalin jegyző. 

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 minden tagja és 
az ugyancsak 5 fős belegi testület 3 tagja jelen van, 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 29/2016. (II. 11.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

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

2./ A közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

3./ A közös önkormányzati hivatal iratkezelési szabályzatának módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző  

4./ A közös önkormányzati hivatal közszolgálati szabályzatának módosítása. 



Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

5./ Beszámoló az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló 
önkormányzati rendeletek alapján számított folyó évi helyesbített előírás és az 
adóbevétel arányáról. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

6./ Egyéb ügyek. 

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

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2016. (II. 11.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

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

2./ A közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

3./ A közös önkormányzati hivatal iratkezelési szabályzatának módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző  

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

5./ Beszámoló az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló 
önkormányzati rendeletek alapján számított folyó évi helyesbített előírás és az 
adóbevétel arányáról. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

6./ Egyéb ügyek. 

Az írásos napirendi javaslatot a belegi testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül fogadja el. 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2016. (II. 11.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

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



2./ A közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

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

5./ Beszámoló az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló 
önkormányzati rendeletek alapján számított folyó évi helyesbített előírás és az 
adóbevétel arányáról. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

6./ Egyéb ügyek. 

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

Kiegészítés:  

A jegyző elmondja, hogy a költségvetés módosítása egyrészt a testületek által hozott 
döntéseken alapul, másrészt pedig technikai jellegű átvezetésekre volt szükség. Kiemeli, hogy 
2015. évben nagyon sok személyi változás érintette a közös hivatal költségvetését, ezért 
szükséges az önkormányzatok hozzájárulása a nem tervezett szabadságmegváltás miatt. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Pusztai László polgármester a hivatali költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot 
szavazásra bocsátja. 

A közös önkormányzati 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 30/2016. (II. 11.) 
önkormányzati határozata a hivatal 2015. évi költségvetésének módosításáról. 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 



A közös önkormányzati hivatal 2015. 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 26/2016. (II. 11.) 
önkormányzati határozata a hivatal 2015. évi költségvetésének módosításáról. 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: Pusztai László polgármester 

A közös önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatot 
a belegi testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2016. (II. 11.) 
önkormányzati határozata a hivatal 2015. évi költségvetésének módosításáról. 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

2./ A közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 

Dr. Varga Katalin jegyző elmondja, hogy a központi költségvetés támogatást biztosít a közös 
hivatal működési kiadásaihoz. Az önkormányzatoknak a tervezet szerint nem kell 
hozzájárulnia a működéshez. Részletezi a dologi kiadásokat, azon belül is az egyéb 
szolgáltatásokra tervezett 3.100 ezer Ft-os összeget. Elmondja, hogy ezen a jogcímen kerül 
elszámolásra a postaköltség, a TAKARNET rendszer használata során igényelt tulajdoni 
lapok, a fénymásolás ára, a jegyzőkönyvek bekötésének díja, a fiókbérleti díj is. A 2016. évi 
költségvetés a múlt évben biztosított + 5 és + 10 %-os illetménykiegészítéssel tervezett.  

Kérdések: 

Liber János segesdi képviselő 

A képviselő megkérdezi, hogy a tulajdoni lapok lekérése nem lett-e ingyenes 2016-tól. 

dr. Varga Katalin jegyző 



Liber János segesdi képviselő kérdésére elmondja, hogy lehet, hogy bizonyos szolgáltatás 
ebben a körben a magánszemélyek számára ingyenessé vált, az önkormányzatoknak azonban 
fizetni kell a nem hiteles tulajdoni lapokért. 

Hozzászólások: 

Dr. Mohr Tamás Segesd alpolgármestere 

Elmondja, hogy a költségvetés egyenlege úgy jön ki, hogy a bevételek megegyeznek a 
kiadásokkal és az önkormányzatoknak nem kell hozzájárulniuk a korábbi évektől eltérően. 

Farkas László Ötvöskónyi alpolgármestere 

Elmondja, hogy nagyon jó a közös hivatal költségvetése. Az önkormányzatoknak csak abban 
az esetben kell hozzájárulást biztosítaniuk, ha költségvetést érintő döntéseket hoznak a 
testületek. 

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

A közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadására vonatkozó javaslatot 
a segesdi testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2016. (II. 11.) 
önkormányzati határozata a hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadásáról. 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 
az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

A közös önkormányzati hivatal 2016. 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 27/2016. (II. 11.) 
önkormányzati határozata a hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadásáról. 



A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 
az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Pusztai László polgármester 

A közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadására vonatkozó javaslatot 
a belegi testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2016. (II. 11.) 
önkormányzati határozata a hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadásáról. 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 
az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

3./ A közös önkormányzati hivatal iratkezelési szabályzatának módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 

A jegyző elmondja, hogy 2014. év végén a testületek elfogadták a közös hivatal iratkezelési 
szabályzatát, az azóta eltelt időben kétszer került módosításra a szabályzat. A jelenlegi 
módosítás a közös hivatal személyi állományának megváltozása miatt vált szükségessé. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Pusztai László polgármester a hivatal iratkezelési szabályzatának módosítására vonatkozó 
javaslatot szavazásra bocsátja. 

A közös önkormányzati hivatal iratkezelési szabályzatának módosításra vonatkozó javaslatot 
a segesdi testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2016. (II. 11.) 
önkormányzati határozata a hivatal iratkezelési szabályzatának módosításáról. 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal iratkezelési 
szabályzatának módosítását a jegyzőkönyv melléklete 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 28/2016. (II. 11.) 
önkormányzati határozata a hivatal iratkezelési szabályzatának módosításáról. 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal iratkezelési 
szabályzatának módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Pusztai László polgármester 

A közös önkormányzati hivatal iratkezelési szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatot 
a belegi testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2016. (II. 11.) 
önkormányzati határozata a hivatal iratkezelési szabályzatának módosításáról. 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal iratkezelési 
szabályzatának módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

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

Kiegészítés: 

A jegyző 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. A hatályos közszolgálati szabályzat módosítása elsősorban a dátumok 
miatt vált szükségessé, illetve a jogszabályi hivatkozások is pontosításra kerültek.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Pusztai László ötvöskónyi polgármester a közös hivatal közszolgálati szabályzatának 
módosítását szavazásra bocsátja. 



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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (II. 11.) 
önkormányzati határozata a hivatal közszolgálati szabályzatának módosításáról. 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati 
szabályzatának módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

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 29/2016. (II. 11.) 
önkormányzati határozata a hivatal közszolgálati szabályzatának módosításáról. 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati 
szabályzatának módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Pusztai László polgármester 

A javaslatot a belegi testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2016. (II. 11.) 
önkormányzati határozata a hivatal közszolgálati szabályzatának módosításáról. 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati 
szabályzatának módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

5./ Beszámoló az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló 
önkormányzati rendeletek alapján számított folyó évi helyesbített előírás és az 
adóbevétel arányáról. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 



A jegyző elmondja, hogy a testületek 2015. novemberében fogadták el a jelenleg hatályos 
anyagi érdekeltségre vonatkozó rendeleteket. A rendeletek alapján kétféle jutalom adható, az 
adófelderítési és az adóbehajtási jutalom. Adófelderítési jutalomról nem kell tárgyalnia a 
testületeknek, mivel írásban is rögzített felderítés 2015. évben nem történt. Az adóbehajtási 
jutalom akkor fizethető ki, ha a folyó évi helyesbített előírás és adóbevétel aránya a zárási 
összesítők alapján eléri a 90 %-ot. Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az adóüggyel 
foglalkozó kollégával egyeztetve, mind a három községben 90 % feletti lett az arány. 
Elmondja, hogy mivel az adóbehajtással 2015-ben legnagyobb részben a közös hivataltól már 
távozó ügyintéző foglalkozott, ezért Sipőcz Zoltán ügyintézőnek az illetményalap 1,5-
szeresének megfelelő összegű adóbehajtási jutalmat javasol kifizetni. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Liber János segesdi képviselő 

Elmondja, hogy a 90 % feletti arány, közel 10 millió forint összegű behajtást jelent. Ehhez 
képest kevésnek tartja a 1,5-szeres jutalmat. De mivel a jegyző asszony elmondta ennek 
indokát, egyetért a javaslattal. 

Péntek László Segesd polgármestere 

Elmondja, hogy amennyiben a már távozó adós ügyintéző foglalkozott nagyobb mértékben az 
adóbehajtással, akkor egyet ért a jutalom összegével. 

Pusztai László Ötvöskónyi polgármestere 

Véleménye szerint ez a jutalom ösztönző hatású lehet, hogy a következő években még jobb 
legyen a behajtás. 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, Pusztai László ötvöskónyi polgármester az 
adóbehajtási jutalom kifizetését szavazásra bocsátja. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2016. (II. 11.) 
önkormányzati határozata adóbehajtási jutalom kifizetéséről: 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért abban, hogy az 
adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló önkormányzati 
rendelet alapján, Sipőcz Zoltán adóügyi ügyintéző bruttó 57.975 Ft összegű 
adóbehajtási jutalomban részesüljön.  

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 30/2016. (II. 11.) 
önkormányzati határozata adóbehajtási jutalom kifizetéséről: 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért abban, hogy az 
adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló önkormányzati 
rendelet alapján, Sipőcz Zoltán adóügyi ügyintéző bruttó 57.975 Ft összegű 
adóbehajtási jutalomban részesüljön.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Pusztai László polgármester 

A javaslatot a belegi testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2016. (II. 11.) 
önkormányzati határozata adóbehajtási jutalom kifizetéséről: 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért abban, hogy az 
adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló önkormányzati 
rendelet alapján, Sipőcz Zoltán adóügyi ügyintéző bruttó 57.975 Ft összegű 
adóbehajtási jutalomban részesüljön.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

6./ Egyéb ügyek. 

Péntek László Segesd polgármestere 

Tájékoztatja a testületeket, hogy Segesd községben a II. számú háziorvosi körzet orvosa, Dr. 
Benkő András elment, jelenleg Dr. Mohr Tamás háziorvos látja el a két körzetet. 

Dr. Mohr Tamás Segesd alpolgármestere 

A polgármester által elmondottakat kiegészíti azzal, hogy jelenleg kilátásban sincs új 
háziorvos a községben. 



Tamás Csaba Beleg polgármestere 

Elmondja, hogy Belegben megoldódott a háziorvosi ellátás. 

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 
jegyző 


