
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2018. február 12.-
én 15 órai kezdettel Beleg községben, a Közösségi házban megtartott, munkaterv szerinti 
együttes üléséről.  

Segesd Község Önkormányzata részéről jelen vannak: 
Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Gyöngyösi Norbert, Péntek Vince, Takácsné Illés Henriett és 
Talián Bálint képviselők. 

Távol (igazoltan): Péntek László polgármester és Liber János képviselő. 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata részéről jelen vannak: 
Pusztai László polgármester, Farkas László alpolgármester és Orsós János képviselő. 

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

Beleg Község Önkormányzata részéről jelen vannak: 
Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Major Mária, Egyed Béla és 
Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselők. 

Az ülésen jelen van dr. Varga Katalin jegyző. 

Az ülést vezető Tamás Csaba Beleg község polgármestere köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a 7 fős segesdi testület 5 tagja, az 5 fős ötvöskónyi testület 3 tagja és az 
ugyancsak 5 fős belegi testület minden 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 28/2018. (II. 12.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1./ A közös önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

2./ A közös önkormányzati hivatal 2018. 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 2018. 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül fogadja el. 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2018. (II. 12.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1./ A közös önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

2./ A közös önkormányzati hivatal 2018. 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 2018. 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül fogadja el. 



Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2018. (II. 12.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 
1./ A közös önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

2./ A közös önkormányzati hivatal 2018. 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 2018. 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 2017. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés:  

A jegyző elmondja, hogy a költségvetés módosítására technikai jellegű átvezetések miatt volt 
szükség, a 2017. évi beszámoló megalapozásaként.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Tamás Csaba polgármester a hivatali költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot 
szavazásra bocsátja. 

A közös önkormányzati hivatal 2017. 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 29/2018. (II. 12.) 
önkormányzati határozata a hivatal 2017. évi költségvetésének módosításáról. 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 
költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

A közös önkormányzati hivatal 2017. 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 18/2018. (II. 12.) 
önkormányzati határozata a hivatal 2017. évi költségvetésének módosításáról. 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 
költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Pusztai László polgármester 

A közös önkormányzati hivatal 2017. 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 18/2018. (II. 12.) 
önkormányzati határozata a hivatal 2017. évi költségvetésének módosításáról. 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 
költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

2./ A közös önkormányzati hivatal 2018. 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 2017. év végén az 
önkormányzatok képviselő-testületei döntést hoztak arra vonatkozólag, hogy a köztisztviselők 
illetményemeléséhez szükséges összeget, hozzájárulás formájában biztosítják. Elmondja, 
hogy a hozzájárulás összege 9.069 ezer Ft. 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. Kiemeli, hogy a 
hozzájárulás magas összegéből közel 1 millió forint az ingatlanvagyon kataszter migrálásának 
költsége, melyet vállalkozási szerződés alapján fizetett ki a közös hivatal. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Tamás Csaba polgármester a hivatali költségvetés elfogadására vonatkozó javaslatot 
szavazásra bocsátja. 

A közös önkormányzati hivatal 2018. 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 30/2018. (II. 12.) 
önkormányzati határozata a hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadásáról. 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését 
az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

A közös önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadására vonatkozó javaslatot 
az ötvöskónyi testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2018. (II. 12.) 
önkormányzati határozata a hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadásáról. 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését 
az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Pusztai László polgármester 

A közös önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadására vonatkozó javaslatot 
a belegi testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2018. (II. 12.) 
önkormányzati határozata a hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadásáról. 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 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 köztisztviselőket 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 2018. évi központi 
költségvetésről szóló törvény értelmében a költségvetési szerveknél dolgozók kizárólag két 
féle cafetéria elemre jogosultak, a készpénz-cafetériára és a SZÉP kártyára.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 
Tamás Csaba belegi polgármester a közös hivatal közszolgálati 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 31/2018. (II. 12.) 
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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következők szerint határoz: 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2018. (II. 12.) 
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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2018. (II. 12.) 
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 az anyagi érdekeltségre vonatkozó rendeletek alapján kétféle 
jutalom adható, az adófelderítési és az adóbehajtási jutalom.  
Adófelderítési jutalomról nem kell tárgyalnia a testületeknek, mivel írásban is rögzített 
felderítés 2017. 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, két 
községben 90 % feletti lett az arány, egy község esetében pedig 89 %-os. Elmondja, hogy 
Sipőcz Zoltán ügyintézőnek az illetményalap 2-szeresének megfelelő összegű adóbehajtási 
jutalmat javasol, Pusztai Anikó ügyintézőnek pedig az illetményalappal megegyező összegű 
jutalmat javasol kifizetni. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz belegi képviselő 

Megköszöni az adóügyi ügyintézők munkáját, mivel Beleg község esetében is magas volt az 
adóbehajtás aránya. 

Mivel több hozzászólás nem volt, Tamás Csaba belegi polgármester az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatnak megfelelő adóbehajtási jutalom kifizetését szavazásra bocsátja. 

A javaslatot a segesdi testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következők szerint határoz: 



Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2017. (II. 12.) 
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 feladatokat ellátó dolgozó bruttó 77.300 Ft 
összegű, Pusztai Anikó adóügyi feladatokat ellátó dolgozó bruttó 38.650 Ft összegű 
adóbehajtási jutalomban részesüljön. 

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 21/2018. (II. 12.) 
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 feladatokat ellátó dolgozó bruttó 77.300 Ft 
összegű, Pusztai Anikó adóügyi feladatokat ellátó dolgozó bruttó 38.650 Ft összegű 
adóbehajtási jutalomban részesüljön. 

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 21/2018. (II. 12.) 
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 feladatokat ellátó dolgozó bruttó 77.300 Ft 
összegű, Pusztai Anikó adóügyi feladatokat ellátó dolgozó bruttó 38.650 Ft összegű 
adóbehajtási jutalomban részesüljön. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

5./ A közös önkormányzati hivatal 2018. 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. 

Tamás Csaba belegi polgármester a közös hivatal 2018. 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 33/2018. (II. 12.) 
önkormányzati határozata a közös hivatal 2018. évi közbeszerzési tervének 
jóváhagyásáról.   

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal 
2018. 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következők szerint határoz: 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2018. (II. 12.) 
önkormányzati határozata a közös hivatal 2018. évi közbeszerzési tervének 
jóváhagyásáról.   

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal 
2018. 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következők szerint határoz: 



Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2018. (II. 12.) 
önkormányzati határozata a közös hivatal 2018. évi közbeszerzési tervének 
jóváhagyásáról.   

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal 
2018. 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. 

Tamás Csaba belegi 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 34/2018. (II. 12.) 
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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következők szerint határoz: 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2018. (II. 12.) 
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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2018. (II. 12.) 
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. 

Tamás Csaba polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 
Az egyéb ügyek napirenden belül más téma nem hangzott el. 

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


