
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2020. február 13.-

án 13 órai kezdettel Segesd községben, az önkormányzat házasságkötő termében megtartott, 

munkaterv szerinti együttes üléséről.  
 

Segesd Község Önkormányzata részéről jelen vannak: 

Péntek László polgármester, Takácsné Illés Henriett alpolgármester, Gyöngyösi Norbert, 

Talián Bálint Attila, Sára Erika, Takács Arabella és Pékó Gábor képviselők. 

 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata részéről jelen vannak: 

Mikola Miklós Krisztián alpolgármester, Farkas László és Papp Attila képviselők. 

 

Távol (igazoltan): Szabad Józsefné polgármester és Stróbel Róbert képviselő. 

 

Beleg Község Önkormányzata részéről jelen vannak: 

Vámosi Róbertné polgármester, Egyed Béla alpolgármester és Czeglédi Csaba képviselő. 

 

Távol (igazoltan): Antalné Lakatos Erzsébet Teréz és Horváth Józsefné képviselők. 

 

Az ülésen jelen van dr. Varga Katalin jegyző. 

 

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

Megállapítja, hogy a 7 fős segesdi testület 7 tagja, az 5 fős ötvöskónyi testület 3 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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül fogadja el. 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A közös önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

2./ A közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetése tervezetének megtárgyalása.  

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./ A közös önkormányzati hivatal önköltségszámítási szabályzatának felülvizsgálata. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 



 

6./ 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 

 

7./ A közös önkormányzati hivatal 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

8./ Egyéb ügyek. 

 

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

tartózkodás nélkül fogadja el. 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A közös önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

2./ A közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetése tervezetének megtárgyalása.  

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./ A közös önkormányzati hivatal önköltségszámítási szabályzatának felülvizsgálata. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

6./ 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 

 

7./ A közös önkormányzati hivatal 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

8./ Egyéb ügyek. 

 

Az írásos napirendi javaslatot a belegi testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül fogadja el. 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

 



Napirendi pontok: 

 

1./ A közös önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

2./ A közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetése tervezetének megtárgyalása.  

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./ A közös önkormányzati hivatal önköltségszámítási szabályzatának felülvizsgálata. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

6./ 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 

 

7./ A közös önkormányzati hivatal 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

8./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ A közös önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés: 

 

A jegyző ismerteti az előterjesztésben szereplő módosításokat. Elmondja, hogy a kiadások 

teljesítéséhez szükség van előirányzatok módosítására, de ezt a kötelezettséget az 

államháztartási törvény is előírja. Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy technikai módosítások 

kerültek bedolgozásra az előterjesztésbe, a teljesítéshez igazodóan. Javasolja, hogy a 

testületek a közös hivatal költségvetésének módosítását fogadják el. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Péntek László segesdi polgármester a közös hivatal költségvetésének módosítására vonatkozó 

javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

A közös hivatal 2019. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatot a segesdi 

testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők 

szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata a közös hivatal költségvetésének módosításáról. 



Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

A közös hivatal 2019. 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 44/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata a közös hivatal költségvetésének módosításáról. 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szabad Józsefné polgármester 

 

 

A közös hivatal 2019. 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 29/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata a közös hivatal költségvetésének módosításáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

1./ A közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés: 

 

Dr. Varga Katalin jegyző elmondja, hogy a 2020. évi megalapozó felmérés az önkormányzati 

hivatal működésének támogatása jogcímen nem a 2020. évi támogatást tartalmazza jelenleg, 

hanem a 2019. évi támogatás éves összegét, mely 60.547.600 Ft, tehát ez nem végleges adat. 

Elmondja, hogy amint véglegessé válik a 2020. évi támogatás összege, a testületeknek el kell 

fogadni a végleges költségvetést. Kiemeli, hogy a dologi kiadások előirányzata a 2019-es 

előirányzathoz igazodnak. 

 



Kérdés nincs. 

 

Hozzászólások: 

 

Sára Erika segesdi képviselő 

 

Megkérdezi, hogy ki az a három fő a tervezetben, akit megbízási díjjal foglalkoztatnak? 

 

Dr. Varga Katalin jegyző 

 

A képviselő asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy egy fő ügykezelő, egy fő, aki 

Segesd Község Önkormányzatának könyvelését látja el, és egy fő, aki az intézmények 

könyvelését látja el. Elmondja, hogy a könyvelést végző személyek bruttó 200 ezer forintért 

vállalták a feladatok ellátását, tehát ebbe nem minden feladat fér bele, ezért került tervezésre 

helyettesítési díj is. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, Péntek László segesdi polgármester a hivatali költségvetés 

tervezetének elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

A közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetési tervezetének elfogadására vonatkozó 

javaslatot a segesdi testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata a hivatal 2020. évi költségvetési tervezetéről. 

 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési 

tervezetét az előterjesztés szerint elfogadja azzal, hogy a központi költségvetési 

támogatást pontosítani szükséges. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

A közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetési tervezetének elfogadására vonatkozó 

javaslatot az ötvöskónyi testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata a hivatal 2020. évi költségvetési tervezetéről. 

 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési 

tervezetét az előterjesztés szerint elfogadja azzal, hogy a központi költségvetési 

támogatást pontosítani szükséges. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szabad Józsefné polgármester 

 

A közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetési tervezetének elfogadására vonatkozó 

javaslatot a belegi testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következők szerint határoz: 



Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata a hivatal 2020. évi költségvetési tervezetéről. 

 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési 

tervezetét az előterjesztés szerint elfogadja azzal, hogy a központi költségvetési 

támogatást pontosítani szükséges. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

3./ A közös önkormányzati hivatal iratkezelési szabályzatának módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés: 

 

Dr. Varga Katalin jegyző elmondja, hogy a belügyminiszter 1/2020. (I. 8.) BM rendelete 

módosította az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kialakításáról szóló 

78/2012. (XII. 28.) BM rendeletét, az egységes irattári terv tekintetében, ezért szükségessé 

vált a szabályzat módosítása. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Péntek László polgármester a közös hivatal iratkezelési szabályzatának előterjesztés szerinti 

módosítására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

A közös önkormányzati hivatal szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatot a segesdi 

testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők 

szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata a közös hivatal iratkezelési szabályzatának módosításáról. 
 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös hivatal 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt iratkezelési szabályzatát a jegyzőkönyv 

melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

A közös önkormányzati hivatal szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatot az 

ötvöskónyi testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata a közös hivatal iratkezelési szabályzatának módosításáról. 

 

 



Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös hivatal 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt iratkezelési szabályzatát a jegyzőkönyv 

melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Szabad Józsefné polgármester 

 

A közös önkormányzati hivatal szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatot a belegi 

testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők 

szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata a közös hivatal iratkezelési szabályzatának módosításáról. 
 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös hivatal módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt iratkezelési szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

4./ 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 2020. évi központi 

költségvetésről szóló törvény értelmében a költségvetési szerveknél dolgozók kizárólag 

egyféle cafetéria elemre jogosultak, a SZÉP kártyára.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Péntek László segesdi polgármester a közös hivatal közszolgálati szabályzatának módosítását 

az előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint szavazásra bocsátja. 

 

A javaslatot a segesdi testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata a hivatal közszolgálati szabályzatának módosításáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közszolgálati 

szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

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 47/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata a hivatal közszolgálati szabályzatának módosításáról. 
 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közszolgálati 

szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Szabad Józsefné polgármester 

 

A javaslatot a belegi testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata a hivatal közszolgálati szabályzatának módosításáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közszolgálati 

szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

5./ 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 Segesd polgármestere a közös hivatal szabályzatának előterjesztés szerinti 

módosítását szavazásra bocsátja. 

 

A javaslatot a segesdi testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata a hivatal önköltségszámítási szabályzatának módosításáról. 

 



Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös hivatal 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt önköltségszámítási szabályzatát a 

jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

 

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 48/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata a hivatal önköltségszámítási szabályzatának módosításáról. 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös hivatal 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt önköltségszámítási szabályzatát a 

jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Szabad Józsefné polgármester 

 

A javaslatot a belegi testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata a hivatal önköltségszámítási szabályzatának módosításáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös hivatal módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt önköltségszámítási szabályzatát a jegyzőkönyv 

melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

6./ 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 

 

A jegyző elmondja, hogy az anyagi érdekeltségre vonatkozó rendeletek alapján kétféle 

jutalom adható, az adófelderítési és az adóbehajtási jutalom. Kiemeli, hogy adófelderítési 

jutalomról nem kell tárgyalnia a testületeknek, mivel írásban is rögzített felderítés 2019. 

évben nem történt. Elmondja, hogy 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 85,33 %-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. Hangsúlyozza, hogy 2020-ban több időt fognak az ügyintézők 

fordítani az adóbehajtásra, mivel elég magas a hátralék állománya mindhárom községben. 



Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Péntek László segesdi polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatnak 

megfelelő adóbehajtási jutalom kifizetését szavazásra bocsátja. 

 

A javaslatot a segesdi testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2020. (II. 13.) 

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 49/2020. (II. 13.) 

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: Szabad Józsefné polgármester 

 

A javaslatot a belegi testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2020. (II. 13.) 

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: Vámosi Róbertné polgármester 

 



7./ A közös önkormányzati hivatal 2020. 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 testületet, 

hogy a közbeszerzési értékhatár árubeszerzés, szolgáltatásnyújtás esetén nettó 15 millió forint, 

beruházás esetén pedig nettó 50 millió forint. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Péntek Lászó segesdi polgármester a közös hivatal 2020. évi közbeszerzési tervét szavazásra 

bocsátja. 

 

A javaslatot a segesdi testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata a közös hivatal 2020. évi közbeszerzési tervének 

jóváhagyásáról.   

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal 

2020. 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 50/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata a közös hivatal 2020. évi közbeszerzési tervének 

jóváhagyásáról.   

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös önkormányzati 

hivatal 2020. évi nemleges közbeszerzési tervét jóváhagyja azzal, hogy közbeszerzési 

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

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Szabad Józsefné polgármester 

 

A javaslatot a belegi testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következők szerint határoz: 

 



Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2020. (II. 13.) 

önkormányzati határozata a közös hivatal 2020. évi közbeszerzési tervének 

jóváhagyásáról.   

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal 

2020. évi nemleges közbeszerzési tervét jóváhagyja azzal, hogy közbeszerzési 

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

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

8./ Egyéb ügyek. 

 

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

 

Sára Erika segesdi képviselő 

 

Javasolja, hogy folyamatosan hirdessék a pénzügyi ügyintézői álláshelyet, illetve véleménye 

szerint gazdasági vezetőre lenne szükség. Elmondja, hogy amennyiben gazdasági vezetőre 

vonatkozó pályázatot írnak ki, az magasabb fizetéssel jár, és nem kizárt, hogy jelentkeznek rá. 

Megjegyzi, hogy nem kezdő dolgozóra van szükség, hanem tapasztalt és gyakorlott 

szakembert kellene felvenni. 

 

 

Miután más hozzászólás nem hangzik el, Péntek László Segesd Község Polgármestere 

megköszöni a megjelenést, az együttes ülést berekeszti. 

 

 

Kmf. 

 

 

          Péntek László                   Szabad Józsefné      Vámosi Róbertné 

   Segesd polgármestere        Ötvöskónyi polgármestere        Beleg Polgármestere 

 

 

 

 

dr. Varga Katalin 

jegyző 


