
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2017. április 24.-én 
16 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, Péntek Vince és Takácsné Illés Henriett képviselők.  

Távol (igazoltan): Talián Bálint Attila. 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata részéről jelen vannak: 
Pusztai László polgármester, Farkas László alpolgármester, Orsós János és Mikola Miklós 
Krisztián képviselők. 

Távol (igazoltan): Papp Attila 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 Tamás Csaba Beleg 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 87/2017. (IV. 24.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1./ Beszámoló a közös hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző 

2./ Beszámoló a közös hivatal 2016. évi munkájáról. 
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző 



3./  A Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 
önkormányzati rendelet elfogadása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző 

4./ Egyéb ügyek. 

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

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2017. (IV. 24.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1./ Beszámoló a közös hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző 

2./ Beszámoló a közös hivatal 2016. évi munkájáról. 
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző 

3./  A Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 
önkormányzati rendelet elfogadása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző 

4./ Egyéb ügyek. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 72/2017. (IV. 24.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1./ Beszámoló a közös hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző 

2./ Beszámoló a közös hivatal 2016. évi munkájáról. 
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző 

3./  A Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 
önkormányzati rendelet elfogadása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző 

4./ Egyéb ügyek. 



1./ Beszámoló a közös hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés:  

A beszámolóhoz a jegyző fűz részletes magyarázatot, utalva a költségvetési finanszírozás 
összegére, valamint az egyes kiadás-nemek összetevőire.  
Kiemeli, hogy Beleg és Ötvöskónyi községek nem teljesítették a testületi döntésekben 
elfogadott hozzájárulásokat, így Beleg község 174 ezer Ft, Ötvöskónyi község pedig 486 ezer 
Ft hozzájárulással tartozik. Tájékoztatást ad arról, hogy mind a két község hozzájárulására 
vonatkozóan a 2016. szeptember 15.-i ülésen hoztak döntést a testületek.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Mivel hozzászólás és kérdés nem hangozott el, Tamás Csaba polgármester javasolja a közös 
hivatal 2016. évi beszámolójának elfogadását. 

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 88/2017. (IV. 24.) 
önkormányzati határozata a közös hivatal 2016. évi költségvetési beszámolójáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2016. 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 86/2017. (IV. 24.) 
önkormányzati határozata a közös hivatal 2016. évi költségvetési beszámolójáról. 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2016. 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 73/2017. (IV. 24.) 
önkormányzati határozata a közös hivatal 2016. évi költségvetési beszámolójáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 
az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

2./ Beszámoló a közös hivatal 2016. évi munkájáról. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző. 

Kiegészítés: 

A jegyző a hivatal 2016. 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. 
Elmondja, hogy a hivatalban már két köztisztviselő rendelkezik anyakönyvi szakvizsgával, 
tehát a szertartások lebonyolításának terhe már megoszlik.  
Hangsúlyozza, hogy 2015. évhez képest a dolgozók személyében változás nem történt, úgy 
néz ki, hogy stabilizálódik a létszám. Tájékoztatást ad arról, hogy egy fő pénzügyi dolgozó 
április 20. napjával távozott a közös hivataltól, a munkakörre vonatkozóan a pályázat kiírása 
megtörtént. 

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 89/2017. (IV. 24.) 
önkormányzati határozata a közös hivatal 2016. évi beszámolójáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2016. 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 87/2017. (IV. 24.) 
önkormányzati határozata a közös hivatal 2016. évi beszámolójáról. 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2016. 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 74/2017. (IV. 24.) 
önkormányzati határozata a közös hivatal 2016. évi beszámolójáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint 
elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

3./  A Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 
önkormányzati rendelet elfogadása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 

A jegyző elmondja, hogy a rendelet megalkotására azért került sor, mivel a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvény 2017. január 1. napjától hatályos rendelkezése szerint a 
közszolgálati tisztviselők napja, azaz július 1-je már nem minősül munkaszüneti napnak, csak 
akkor, ha a képviselő-testület erről rendeletet alkot.  

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Horváth Józsefné Beleg község alpolgármestere 

Megjegyzi, hogy a köztisztviselők már hozzá szoktak ahhoz, hogy július 1.-je munkaszüneti 
nap, véleménye szerint ezen a jövőben sem kell változtatni. 



Mikola Miklós Krisztián ötvöskónyi képviselő 

Nevetségesnek tartja, hogy a több évtizede fennálló szabályozást kivették a törvényből. 

Mivel több hozzászólás nem volt, Tamás Csaba polgármester javasolja a rendelet-módosítás 
elfogadását. 

A rendelet-módosítás 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 

13/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 

A Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról 

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 

10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 

A Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról 

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 

9/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 

A Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról 

4./ Egyéb ügyek. 

Tamás Csaba polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek az egyéb ügyek napirenden 
belül kérdése, hozzászólása. 



Miután más hozzászólás nem hangzik el, Tamás Csaba Beleg 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 


