
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2019. április 25.-én 

15 órai kezdettel Segesd községben, az önkormányzat házasságkötő termében megtartott, 

munkaterv szerinti együttes üléséről.  
 

Segesd Község Önkormányzata részéről jelen vannak: 

Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Takácsné Illés Henriett, 

Gyöngyösi Norbert, Liber János és Péntek Vince képviselők.  

 

Távol (igazoltan): Talián Bálint Attila képviselő. 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata részéről jelen vannak: 

Farkas László alpolgármester, Orsós János és Papp Attila képviselők. 

 

Távol (igazoltan): Pusztai László polgármester és Mikola Miklós Krisztián képviselő. 

 

Beleg Község Önkormányzata részéről jelen vannak: 

Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Antalné Lakatos Erzsébet Teréz 

és Major Mária képviselők. 

 

Távol (igazoltan): Egyed Béla képviselő. 

 

Jelen van az ülésen dr. Varga Katalin jegyző. 

 

Az ülést vezető Péntek László Ötvöskónyi község polgármestere köszönti a megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a 7 fős segesdi testület 6 tagja, az 5 fős ötvöskónyi testület 3 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 85/2019. (IV. 25.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Beszámoló a közös hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző 

 

2./ Beszámoló a közös hivatal 2018. évi munkájáról. 

Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző 

 

3./ Egyéb ügyek. 

 

 

Az írásos napirendi javaslatot az ötvöskónyi testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül fogadja el. 



Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2019. (IV. 25.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Beszámoló a közös hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző 

 

2./ Beszámoló a közös hivatal 2018. évi munkájáról. 

Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző 

 

3./ Egyéb ügyek. 

 

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

tartózkodás nélkül fogadja el. 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2019. (IV. 25.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Beszámoló a közös hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző 

 

2./ Beszámoló a közös hivatal 2018. évi munkájáról. 

Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző 

 

3./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ Beszámoló a közös hivatal 2018. 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 a közös hivatal 

tárgyévi kiadása 72.735 e Ft volt, felhalmozási célú kiadás 2018-ban nem volt.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Mivel hozzászólás és kérdés nem hangozott el, Péntek László polgármester javasolja a közös 

hivatal 2018. 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 86/2019. (IV. 25.) 

önkormányzati határozata a közös hivatal 2018. évi költségvetési beszámolójáról. 

 



Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének 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 74/2019. (IV. 25.) 

önkormányzati határozata a közös hivatal 2018. évi költségvetési beszámolójáról. 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2018. 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 50/2019. (IV. 25.) 

önkormányzati határozata a közös hivatal 2018. évi költségvetési beszámolójáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 

az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

2./ Beszámoló a közös hivatal 2018. évi munkájáról. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző. 

 

Kiegészítés: 

 

A jegyző a hivatal 2018. 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 megoszlik.  

Hangsúlyozza, hogy 2017. évhez képest a dolgozók személyében nem történt változás. 

Kiemeli, hogy a változás a 2019-es évet fogja érinteni a pénzügyi munkakör tekintetében. 

Elmondja, hogy jelenleg a pénzügyi területen egy fő mínuszban van az állomány.  

 



Kérdés nincs. 

 

Hozzászólások: 

 

Péntek László polgármester megjegyzi, hogy a beszámolóban lévő adatok alapján, 2018-ban 

naponta átlagosan 66 ügyirat „ment” keresztül az apparátuson. Kiemeli, hogy az ügyintézők le 

vannak terhelve, minden munkaterületet tekintve. 

 

Farkas László ötvöskónyi alpolgármester 

 

Kiemeli, hogy az adóhátralékok behajtására nagyobb hangsúlyt kell fektetni. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, Péntek László segesdi polgármester a beszámoló 

elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

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 87/2019. (IV. 25.) 

önkormányzati határozata a közös hivatal 2018. évi beszámolójáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról 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 75/2019. (IV. 25.) 

önkormányzati határozata a közös hivatal 2018. évi beszámolójáról. 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2018. 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 51/2019. (IV. 25.) 

önkormányzati határozata a közös hivatal 2018. évi beszámolójáról. 

 



Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

3./ Egyéb ügyek. 

 

Péntek László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek az egyéb ügyek napirenden 

belül kérdése, hozzászólása. 

 

Miután más hozzászólás nem hangzik el, Péntek László Segesd 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 

 


