
J e g y z ő k ö n y v 

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

15.-én 14 órai kezdettel Ötvöskónyi községben, a Művelődési házban megtartott, munkaterv 

szerinti együttes üléséről.  
 

Segesd Község Önkormányzata részéről jelen vannak: 

Péntek László polgármester, Takácsné Illés Henriett alpolgármester, Talián Bálint Attila és 

Pékó Gábor képviselők. 

 

Távol (igazoltan): Gyöngyösi Norbert, Takács Arabella és Sára Erika képviselők. 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata részéről jelen vannak: 

Szabad Józsefné polgármester, Mikola Miklós Krisztián alpolgármester, Papp Attila és Farkas 

László képviselők. 

 

Távol (igazoltan): Stróbel Róbert képviselők. 

 

Beleg Község Önkormányzata részéről jelen vannak: 

Vámosi Róbertné polgármester, Horváth Józsefné és Antalné Lakatos Erzsébet Teréz 

képviselők. 

 

Távol (igazoltan): Egyed Béla alpolgármester és Czeglédi Csaba képviselő. 

 

Jelen van az ülésen dr. Varga Katalin jegyző. 

 

Az ülést vezető Szabad Józsefné Ötvöskónyi község polgármestere köszönti a megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a 7 fős segesdi testület 4 tagja, az 5 fős ötvöskónyi testület 4 tagja és az 

ugyancsak 5 fős belegi testület 3 tagja van jelen, tehát mindhárom testület határozatképes, az 

együttes ülést megnyitja.  

 

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

tartózkodás nélkül fogadja el. 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2020. (IX. 15.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A közös hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

 2./ Beszámoló a közös hivatal 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.  

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

3./ Egyéb ügyek. 

 

 

Az írásos napirendi javaslatot az ötvöskónyi testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül fogadja el. 



Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2020. (IX. 15.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A közös hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

 2./ Beszámoló a közös hivatal 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.  

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

3./ Egyéb ügyek. 

 

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

tartózkodás nélkül fogadja el. 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2020. (IX. 15.) önkormányzati 

határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A közös hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

 2./ Beszámoló a közös hivatal 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.  

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

3./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ A közös hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző. 

 

Kiegészítés: 

 

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

teljesítéséhez szükség van előirányzatot módosítani, ezt a kötelezettséget az államháztartási 

törvény is előírja. Elmondja, hogy a módosítás kizárólag a dologi kiadásokon belüli technikai 

jellegű átcsoportosításban nyilvánul meg. Javasolja, hogy a testületek a közös hivatal 

költségvetésének módosítását fogadják el. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot a segesdi testület 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2020. (IX. 15.) 

önkormányzati határozata a közös hivatal költségvetésének módosításáról. 

 



Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

A költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot az ötvöskónyi testület 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2020. (IX. 15.) 

önkormányzati határozata a közös hivatal költségvetésének módosításáról. 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szabad Józsefné polgármester 

 

 

A költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot a belegi testület 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2020. (IX. 15.) 

önkormányzati határozata a közös hivatal költségvetésének módosításáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

 

2./ Beszámoló a közös hivatal 2020. évi költségvetésének I. félévi 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 mind a bevételek, 

mind a kiadások közel 50 %-os mértékben teljesültek. Javasolja, hogy a képviselő-testületek a 

közös hivatal első félévi beszámolóját fogadják el. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 



A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot a segesdi testület 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2020. (IX. 15.) 

önkormányzati határozata a közös hivatal 2020. évi költségvetésének első félévi 

végrehajtásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének első félévi 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 95/2020. (IX. 15.) 

önkormányzati határozata a közös hivatal 2020. évi költségvetésének első félévi 

végrehajtásáról. 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról szóló 

beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szabad Józsefné polgármester 

 

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot a belegi testület 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2020. (IX. 15.) 

önkormányzati határozata a közös hivatal 2020. évi költségvetésének első félévi 

végrehajtásáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról szóló 

beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

3./ Egyéb ügyek. 

 

Szabad Józsefné Ötvöskónyi polgármestere megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, 

hozzászólása. 

 

Az egyéb ügyekben más téma nem hangzott el. 



Miután más hozzászólás nem hangzik el, Szabad Józsefné Ötvöskónyi 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 


