
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2020. március 4.-

én 13.30 órai kezdettel Segesd községben, az önkormányzat házasságkötő termében 

megtartott, soron kívüli együttes üléséről.  
 

Segesd Község Önkormányzata részéről jelen vannak: 

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

Erika, Takács Arabella és Pékó Gábor képviselők. 

 

Távol (igazoltan): Talián Bálint Attila képviselő 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata részéről jelen vannak: 

Szabad Józsefné polgármester, Mikola Miklós Krisztián alpolgármester, Stróbel Róbert, 

Farkas László és Papp Attila képviselők. 

 

Távol (igazoltan): Mikola Miklós Krisztián alpolgármester 

 

Beleg Község Önkormányzata részéről jelen vannak: 

Vámosi Róbertné polgármester, Egyed Béla alpolgármester, Antalné Lakatos Erzsébet Teréz 

és Czeglédi Csaba képviselők. 

 

Távol (igazoltan): Horváth Józsefné képviselő. 

 

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 6 tagja, az 5 fős ötvöskónyi testület 4 tagja és az 

ugyancsak 5 fős belegi testület 4 tagja jelen van, 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 51/2020. (III. 4.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

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

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

2./ A közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása. 

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 59/2020. (III. 4.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

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

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

2./ A közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása. 

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 36/2020. (III. 4.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

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

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

2./ A közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

3./ Egyéb ügyek. 

 

 

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

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés: 

 

Dr. Varga Katalin jegyző elmondja, hogy kiközölték a közös önkormányzati hivatalt 

megillető 2020. évi működési támogatás összegét, mely 83.341.452 Ft, tehát a támogatás 

fedezetet nyújt a közös hivatal működéséhez.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Péntek László segesdi polgármester a hivatali költségvetés tervezetének elfogadására 

vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

A közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadására vonatkozó javaslatot 

a segesdi testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 



Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2020. (III. 4.) 

önkormányzati határozata a hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadásáról. 

 

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

az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

A közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadására vonatkozó javaslatot 

az ötvöskónyi testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2020. (III. 4.) 

önkormányzati határozata a hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadásáról. 

 

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

az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szabad Józsefné polgármester 

 

A közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadására vonatkozó javaslatot 

a belegi testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2020. (III. 4.) 

önkormányzati határozata a hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadásáról. 

 

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

az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

2./ A közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés: 

 

A jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy a hivatal szervezeti és működési szabályzatát 

módosítani kellett a létszám- és munkakörök változása miatt.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Péntek László polgármester javasolja a közös hivatal szervezeti és működési szabályzatának 

módosítását. 

 



A közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására 

vonatkozó javaslatot a segesdi testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2020. (III. 4.) 

önkormányzati határozata szervezeti és működési szabályzat módosításáról. 

 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési 

szabályzatának módosítását elfogadja. A képviselő-testület a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzatot a jegyzőkönyv melléklete 

szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

A közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására 

vonatkozó javaslatot az ötvöskónyi testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 61/2020. (III. 4.) 

önkormányzati határozata szervezeti és működési szabályzat módosításáról. 

 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési 

szabályzatának módosítását elfogadja. A képviselő-testület a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzatot a jegyzőkönyv melléklete 

szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szabad Józsefné polgármester 

 

A közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására 

vonatkozó javaslatot a belegi testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2020. (III. 4.) 

önkormányzati határozata szervezeti és működési szabályzat módosításáról. 

 

A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési 

szabályzatának módosítását elfogadja. A képviselő-testület a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzatot a jegyzőkönyv melléklete 

szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

3./ Egyéb ügyek. 

 

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

 



Sára Erika segesdi képviselő 

 

Elmondja, hogy véleménye szerint a közös hivatal dolgozóinak nagyon alacsony a bére, és 

mivel nőtt az éves támogatás összege, meg lehetne emelni a béreket. 

 

Dr. Varga Katalin jegyző 

 

A képviselő asszony felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy a dolgozók egy részének 

eltérítéssel lett meghatározva a bére, és ez január 1-től január 31-ig érvényes. Kiemeli, hogy a 

dolgozók másik részének bére személyi illetmény, ez pedig március 1-től a következő év 

február 28-ig került meghatározásra. Elmondja, hogy a pluszként jelentkező támogatás 

jutalomként került tervezésre, tehát a dolgozók arányosítva, több alkalommal, jutalom 

formájában fogják megkapni. 

 

 

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 


