
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2017. február 14.-

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, Liber János, Péntek Vince, Takácsné Illés Henriett és Talián 

Bálint képviselők. 

 

Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és 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 Antalné Lakatos 

Erzsébet Teréz képviselők. 

 

Távol (igazoltan): Egyed Béla  

 

 

Az ülésen jelen van Széll Árpádné a Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 

elnöke, Baranyai Lajosné a Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület elnöke, Baranyai Zoltán 

közművelődési szakember és dr. Varga Katalin jegyző. 

 

Az ülést vezető Péntek László Segesdközség polgármestere köszönti a megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a 7 fős segesdi testület 5 tagja, az 5 fős ötvöskónyi testület minden tagja és 

az ugyancsak 5 fős belegi testület 4 tagja jelen van, tehát mindhárom testület határozatképes, 

az együttes ülést megnyitja.  

 

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

tartózkodás nélkül fogadja el. 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2017. (II. 14.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

2./ A közös önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

 



3./ A közös önkormányzati hivatal közszolgálati szabályzatának módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

4./ 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 

 

5./ A közös önkormányzati hivatal 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

6./ A közös önkormányzati hivatal önköltségszámítási szabályzatának felülvizsgálata. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

7./ Egyéb ügyek. 

 

Az írásos napirendi javaslatot az ötvöskónyi testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül fogadja el. 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2017. (II. 14.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

2./ A közös önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

3./ A közös önkormányzati hivatal közszolgálati szabályzatának módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

4./ 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 

 

5./ A közös önkormányzati hivatal 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

6./ A közös önkormányzati hivatal önköltségszámítási szabályzatának felülvizsgálata. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

7./ Egyéb ügyek. 

 

Az írásos napirendi javaslatot a belegi testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül fogadja el. 

 



Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2017. (II. 14.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

2./ A közös önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

3./ A közös önkormányzati hivatal közszolgálati szabályzatának módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

4./ 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 

 

5./ A közös önkormányzati hivatal 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

6./ A közös önkormányzati hivatal önköltségszámítási szabályzatának felülvizsgálata. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

7./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ A közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés:  

 

A jegyző elmondja, hogy a költségvetés módosítására technikai jellegű átvezetések miatt volt 

szükség, a 2016. évi beszámoló megalapozásaként. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Péntek László polgármester a hivatali költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot 

szavazásra bocsátja. 

 

A közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatot 

a segesdi testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2017. (II. 14.) 

önkormányzati határozata a hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról. 

 

 



A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 

költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

A közös önkormányzati hivatal 2016. 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 35/2017. (II. 14.) 

önkormányzati határozata a hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról. 

 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 

költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pusztai László polgármester 

 

A közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatot 

a belegi testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2017. (II. 14.) 

önkormányzati határozata a hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról. 

 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 

költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

2./ A közös önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés: 

 

Dr. Varga Katalin jegyző elmondja, hogy a központi költségvetés csak részben biztosít 

támogatást a közös hivatal működési kiadásaihoz. Kiemeli, hogy 2016. év végén az 

önkormányzatok képviselő-testületei döntést hoztak arra vonatkozólag, hogy a köztisztviselők 

illetményemeléséhez szükséges összeget, hozzájárulás formájában biztosítják.Elmondja, hogy 

a hozzájárulás összege 7.195 ezer Ft. Tájékoztatást ad arról, hogy elképzelhető, hogy a 

kötelező bérminimumra való kiegészítés összegét az állam biztosítani fogja, így közel 3 millió 

forinttal csökkenni fog a hozzájárulás összege a községek részéről. Elmondja, hogy a 

bevételek között nem szerepel az esküvők után befizetett igazgatási szolgáltatási díj évi kb. 1 

millió forint összege, tehát a hozzájárulást ez is csökkenteni fogja. A dologi kiadások között 

kiemeli az egyéb szolgáltatások magas összegét, mely az 1,5 millió forintos fénymásolási 

díjból, a közel 1 millió forint összegű postaköltségből és további költségekből tevődik össze.  



Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az adóügyi ügyintéző kisbabát vár, várhatóan július végén 

ad életet gyermekének. Elmondja, hogy az ügyintéző pótlása nehéz feladat lesz, de egy 

határozott idejű szerződéssel megoldható. Kiemeli, hogy legkésőbb április hónaptól az 

ügyintéző mellé szeretne valakit rakni, hogy legyen idő a betanulására. 

 

Kérdések és hozzászólások: 

 

Péntek László Segesd polgármestere 

 

Elmondja, hogy valószínű, hogy bértámogatással sikerül valakit az adóügyi ügyintéző mellé, 

illetve majd a helyére tenni. Tehát elvileg a párhuzamos foglalkoztatás nem emeli meg a 

közös hivatal kiadásait. 

 

Pusztai László Ötvöskónyi polgármestere 

 

Véleménye szerint nagyon magas a közös hivatal éves gázköltsége. Megkérdezi, hogy ez 

miből adódhat. 

 

Péntek László Segesd polgármestere 

 

Tájékoztatást ad arról, hogy sok probléma van a segesdi hivatal gázfűtésével, rendszeresen jár 

a szerelő. Elmondja, hogy több szerelőt is kipróbált már az önkormányzat, de egyik sem vált 

be. Hangsúlyozza, hogy rossz az egész rendszer, teljesen újat kellene kiépíteni.  

 

Liber János segesdi képviselő 

 

Megkérdezi, hogy az önkormányzat épületének felújítására beadott pályázattal mi a helyzet. 

 

Péntek László Segesd polgármestere 

 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy kettő pályázatot is benyújtottak az 

önkormányzat épületének korszerűsítésére, ebből egyik nem nyert, a másik pedig elbírálás 

alatt van. 

 

Mivel több hozzászólás nem hangzott el, Péntek László polgármester a hivatali költségvetés 

elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

A közös önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadására vonatkozó javaslatot 

a segesdi testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2017. (II. 14.) 

önkormányzati határozata a hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadásáról. 

 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését 

az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 



A közös önkormányzati hivatal 2017. 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 36/2017. (II. 14.) 

önkormányzati határozata a hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadásáról. 

 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését 

az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pusztai László polgármester 

 

 

A közös önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadására vonatkozó javaslatot 

a belegi testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2017. (II. 14.) 

önkormányzati határozata a hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadásáról. 

 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését 

az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

3./ 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 cafetériára 

vonatkozó jogszabályváltozás miatt vált szükségessé. Kiemeli, hogy a 2017. évi központi 

költségvetésről szóló törvény értelmében a költségvetési szerveknél dolgozók kizárólag két 

féle cafetéria elemre jogosultak, a készpénz-cafetériára és a SZÉP kártyára.  

 

Kérdés: 

 

Liber János segesdi képviselő 

 

Megkérdezi, hogy a két cafetéria-elem közül egyet lehet, vagy mindkettőt lehet választani. 

 

Dr. Varga Katalin jegyző 

 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy évi bruttó 200.000 forint összegig mindkét 

elemet lehet választani.  



Kiemeli, hogy ha például valaki a teljes, tehát a 100.000 forint összegű készpénz-cafetériára 

igényt tart, akkor kb. 49.000 forint marad a SZÉP-kártyára. 

 

Hozzászólás nincs. 

 

Péntek László segesdipolgármester a közös hivatal közszolgálati szabályzatának 

módosításátszavazásra bocsátja. 

 

A javaslatot a segesdi testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkülelfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2017. (II. 14.) 

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 37/2017. (II. 14.) 

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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2017. (II. 14.) 

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 

 

 

 



4./ 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 2016. 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 kollégákkal egyeztetve, mind a három községben 90 % feletti lett az arány. 

Elmondja, hogy Tóth Anita és Sipőcz Zoltán ügyintézőknek az illetményalap 2-szeresének 

megfelelő összegű adóbehajtási jutalmat javasol kifizetni. 

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólások: 

 

Liber János segesdi képviselő 

 

Elmondja, hogy a 90 % feletti arány, közel 1,5 millió forint összegű plusz bevételt jelent a 

három községnek. Ehhez képest kevésnek tartja a 2-szeres jutalmat. Javasolja, hogy a két 

adóügyi ügyintéző személyenként az illetményalap 3-szorosának megfelelő összegű 

jutalomban részesüljön. 

 

Péntek Vince segesdi képviselő 

 

Egyet ért a képviselő úr javaslatával a jutalom összegére vonatkozóan, de megjegyzi, hogy ez 

akkor lenne igazságot, ha mindhárom községben 100 % felett lenne az arány. 

 

Pusztai László Ötvöskónyi polgármestere 

 

Véleménye szerint az illetményalap 2-szeresének megfelelő összegű jutalom támogatható. 

 

Farkas László Ötvöskónyi alpolgármestere 

 

Kiemeli, hogy az eredeti előterjesztéssel ért egyet. 

 

 

Péntek László Segesd polgármestere, Liber János képviselő módosító javaslatát szavazásra 

bocsátja. 

 

A módosító javaslatot a segesdi testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és2 

tartózkodás mellett elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2017. (II. 14.) 

önkormányzati határozata módosító javaslatról. 



A képviselő-testület egyet ért abban, hogy az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók 

anyagi érdekeltségéről szóló önkormányzati rendelet alapján, Tóth Anita és Sipőcz 

Zoltán adóügyi ügyintézők, személyenként az illetményalap 3-szorosának megfelelő 

összegű adóbehajtási jutalomban részesüljenek. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

A javaslatot az ötvöskónyi testület igen szavazat és tartózkodás nélkül, 5 ellenszavazattala 

következők szerint határoz: 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2017. (II. 14.) 

önkormányzati határozata módosító javaslatról. 

 

A képviselő-testület az illetményalap 3-szorosának megfelelő összegű adóbehajtási 

jutalomra vonatkozó javaslatot elutasítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Pusztai László polgármester 

 

A javaslatot a belegi testület igen szavazat és tartózkodás nélkül, 4 ellenszavazattal a 

következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2017. (II. 14.) 

önkormányzati határozata módosító javaslatról. 

 

A képviselő-testület az illetményalap 3-szorosának megfelelő összegű adóbehajtási 

jutalomra vonatkozó javaslatot elutasítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

A módosító javaslatra vonatkozó döntés meghozatalát követően Péntek László segesdi 

polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatnak megfelelő adóbehajtási 

jutalom kifizetését bocsátja szavazásra. 

 

A javaslatot a segesdi testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2017. (II. 14.) 

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, Tóth Anita és Sipőcz Zoltán adóügyi ügyintézők, személyenként 

bruttó 77.300 Ft összegű adóbehajtási jutalomban részesüljenek.  

 

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 39/2017. (II. 14.) 

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, Tóth Anita és Sipőcz Zoltán adóügyi ügyintézők, személyenként 

bruttó 77.300 Ft összegű adóbehajtási jutalomban részesüljenek. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Pusztai László polgármester 

 

 

A javaslatot a belegi testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2017. (II. 14.) 

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, Tóth Anita és Sipőcz Zoltán adóügyi ügyintézők, személyenként 

bruttó 77.300 Ft összegű adóbehajtási jutalomban részesüljenek. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

 

5./ A közös önkormányzati hivatal 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés: 

 

Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a közbeszerzésekről szóló 

törvény értelmében a közös hivatalnak is el kell fogadnia az adott évre vonatkozó 

közbeszerzési tervet. Kiemeli, hogy a közös hivatal esetében ez nemleges, de év közbeni 

változás esetén a közbeszerzéséi tervet is módosítani kell.  

A jegyző tájékoztatja a testületeket, hogy a közbeszerzési értékhatár árubeszerzés, 

szolgáltatásnyújtás esetén nettó 15 millió forint, beruházás esetén pedig nettó 25 millió forint. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Péntek László segesdi polgármester a közös hivatal 2017. évi közbeszerzési tervét szavazásra 

bocsátja. 

 

A javaslatot a segesdi testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következők szerint határoz: 



Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2017. (II. 14.) 

önkormányzati határozata a közös hivatal 2017. évi közbeszerzési tervének 

jóváhagyásáról.   

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal 

2017. évi nemleges közbeszerzési tervét jóváhagyja azzal, hogy közbeszerzési 

értékhatárt elérő év közbeni testületi döntés esetén azt haladéktalanul módosítani kell.  

 

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-testületének40/2017. (II. 14.) 

önkormányzati határozata a közös hivatal 2017. évi közbeszerzési tervének 

jóváhagyásáról.   

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal 

2017. évi nemleges közbeszerzési tervét jóváhagyja azzal, hogy közbeszerzési 

értékhatárt elérő év közbeni testületi döntés esetén azt haladéktalanul módosítani kell.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Pusztai László polgármester 

 

 

A javaslatot a belegi testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének44/2017. (II. 14.) 

önkormányzati határozata a közös hivatal 2017. évi közbeszerzési tervének 

jóváhagyásáról.   

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal 

2017. évi nemleges közbeszerzési tervét jóváhagyja azzal, hogy közbeszerzési 

értékhatárt elérő év közbeni testületi döntés esetén azt haladéktalanul módosítani kell.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

 

6./ A közös önkormányzati hivatal önköltségszámítási szabályzatának felülvizsgálata. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés: 

 



A jegyző tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a közös hivatal önköltségszámítási szabályzatát 

minden évben felül kell vizsgálni az előző évi tényleges költségek alapján. Kiemeli, hogy a 

közös hivatal esetében a szabályzat a fénymásolás önköltségének meghatározására terjed ki.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Péntek László segesdi polgármester a közös hivatal önköltségszámítási szabályzatának 

módosítását szavazásra bocsátja. 

 

A javaslatot a segesdi testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2017. (II. 14.) 

önkormányzati határozata a hivatal önköltségszámítási szabályzatának módosításáról. 

 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal önköltségszámítási 

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 41/2017. (II. 14.) 

önkormányzati határozata a hivatal önköltségszámítási szabályzatának módosításáról. 

 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal önköltségszámítási 

szabályzatának módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Pusztai László polgármester 

 

A javaslatot a belegi testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2017. (II. 14.) 

önkormányzati határozata a hivatal önköltségszámítási szabályzatának módosításáról. 

 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal önköltségszámítási 

szabályzatának módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

 

7./ Egyéb ügyek. 

 

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



Az egyéb ügyek napirenden belül más téma nem hangzott el. 

 

Miután más hozzászólás nem hangzik el, Péntek László SegesdKözség 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 


