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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Kővágóörs Község Önkormányzata, Kékkút Község Önkormányzata, 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. február 22-én 17:00 

órakor megtartott együttes üléséről. 

 

Az ülés helye:  Művelődési Ház, Kővágóörs, Jókai u. 49. 

 

Jelen vannak:  

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 

Horváth Dezső polgármester 

Papp István képviselő 

Pelikán Attila képviselő 

Szabó Lajos képviselő 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 

Pék László polgármester 

Vasáros István alpolgármester 

Kardosné Csaba Gyöngyi képviselő 

 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 

Keszler Gyula polgármester 

Németh László alpolgármester 

Fekete Imre képviselő 

Csombó Zoltán képviselő 

Szép László képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

Dr. Szabó Tímea körjegyző 

 

Kolláth Zsuzsanna  jegyzőkönyvvezető 

I. napirendi pont tekintetében Pappné Czilli Orsolya pénzügyi ügyintéző 

 

Horváth Dezső Kővágóörs polgármestere 

Tisztelettel köszönti az együttes ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy Kővágóörs Község 

Önkormányzata képviselő-testülete 4 fővel jelen van, az ülés határozatképes. 

Kéri jelenlévő polgármestereket, állapítsák meg testületük határozatképességét. 

 

Pék László Kékkút polgármestere 

Megállapítja, hogy Kékkút Község Önkormányzata képviselő-testülete 3 fővel jelen van, az 

ülés határozatképes. 

 

Keszler Gyula Mindszentkálla polgármestere 

Megállapítja, hogy Mindszentkálla Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 fővel jelen 

van, az ülés határozatképes.  

 

Horváth Dezső, polgármester: Aki a meghívó szerinti napirendi pontokat elfogadja, kéri, 

kézfeltartással szavazzon. 
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Kővágóörs Község Önkormányzata képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- 

TESTÜLETÉNEK 

 

5/2012. (II. 22.) HATÁROZATA 

 

A 2012. február 22-i együttes ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. 

február 22-i együttes ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint 

elfogadja: 

 

I. A Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2012. évi 

költségvetésének jóváhagyása 

 

II. A polgármester tájékoztatója a körjegyző teljesítményének 

értékeléséről 

 

III. A Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség köztisztviselői 

2012. évi teljesítménycéljainak meghatározása 

 

IV. A Körjegyzőség létrehozásáról szóló megállapodás módosítása 

 

 

Pék László, polgármester: Aki a meghívó szerinti napirendi pontot elfogadja, kéri, 

kézfeltartással szavazzon. 

Kékkút Község Önkormányzata képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELŐ- 

TESTÜLETÉNEK 

 

4/2012. (II. 22.) HATÁROZATA 

 

A 2012. február 22-i együttes ülés napirendi pontjának elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. február 

22-i együttes ülés napirendi pontját az alábbiak szerint elfogadja: 

 

 

I. A Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2012. évi 

költségvetésének jóváhagyása 

 

II. A polgármester tájékoztatója a körjegyző teljesítményének 

értékeléséről 

 

III. A Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség köztisztviselői 

2012. évi teljesítménycéljainak meghatározása 
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IV. A Körjegyzőség létrehozásáról szóló megállapodás módosítása 

 

 

Keszler Gyula, polgármester: Aki a meghívó szerinti napirendi pontokat elfogadja, kéri, 

kézfeltartással szavazzon. 

Mindszentkálla Község Önkormányzata képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELŐ- 

TESTÜLETÉNEK 

 

3/2012. (II. 22.) HATÁROZATA 

 

A 2012. február 22-i együttes ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. 

február 22-i együttes ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint 

elfogadja: 

 

I. A Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2012. évi                              

költségvetésének jóváhagyása 

 

II. A polgármester tájékoztatója a körjegyző teljesítményének 

értékeléséről 

 

III. A Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 

köztisztviselői 2012. évi teljesítménycéljainak meghatározása 

 

IV. A Körjegyzőség létrehozásáról szóló megállapodás módosítása 

 

 

Németh László, alpolgármester: Szeretne vegyes ügyek keretében néhány gondolatot megemlíteni. 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1. A Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének 

jóváhagyása 

 

Horváth Dezső, polgármester: Az előterjesztést mindenki kézhez kapta. Kéri, hogy tegyék 

meg észrevételeiket, javaslataikat a napirendi ponttal kapcsolatban. 

Amennyiben észrevétel nincs, aki az előterjesztéssel egyezően a határozati javaslatot elfogadja, 

kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

 Kővágóörs Község Önkormányzata képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- 

TESTÜLETÉNEK 

 

6/2012. (II. 22.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2012. évi 

költségvetésének jóváhagyásáról 

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörs-

Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2012. évi költségvetését 

jóváhagyja. 

 

Pék László, polgármester: Kérdezi a képviselő-testületet, aki a határozati javaslatot az 

előterjesztéssel egyezően elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

Kékkút Község Önkormányzata képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELŐ- 

TESTÜLETÉNEK 

 

5/2012. (II. 22.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2012. évi 

költségvetésének jóváhagyásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörs-

Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2012. évi költségvetését 

jóváhagyja. 

 

Keszler Gyula, polgármester: Aki a határozati javaslattal egyetért, kéri, kézfeltartással 

szavazzon. 

Mindszentkálla Község Önkormányzata képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELŐ- 

TESTÜLETÉNEK 

 

4/2012. (II. 22.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2012. évi 

költségvetésének jóváhagyásáról 

 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2012. évi 

költségvetését jóváhagyja. 

 

 

 

 



 5 

2. A polgármester tájékoztatója a körjegyző teljesítményének értékeléséről 

 

Horváth Dezső, polgármester: Szeretné elmondani, hogy náluk elég sok dolog van, amit 

meg kellett oldani. Új körjegyzőség alakult, ami jelentős jegyzői munkát takar, és jelentős 

vállalás van mögötte. Az előkészítés sok munkát igényelt. A körjegyző munkájával 

maximálisan elégedett. Úgy érzi, hogy olyan hivatalban lehet és érdemes dolgozni, ahol jó a 

hangulat. A jegyző asszony sokat vállal magára. A leglényegesebb változás, ami előttük áll, 

az a rendszer átszervezése, amiről semmi konkrétumot nem tudnak. Lényeg az, hogy elég sok 

feladatot elvesznek, normatívákat kevesebbet kapnak. Jó kapcsolatban van a három testület, 

ezt pedig a jegyző jól koordinálja. Rosszabb jegyző soha ne legyen Kővágóörsön. 

 

Pék László, polgármester: Kékkút részéről ugyanezeket a gondolatokat tudná elmondani. 

Jegyző asszony munkájával, és összességében az egész hivatal munkájával elégedett. Ami a 

kékkúti önkormányzatnál voltak ellenőrzések, abszolút pozitívan zajlottak. A munkájával 

kapcsolatban negatív dolgokat nem tud mondani. 

 

Keszler Gyula, polgármester: Ő a 2. és 3. napirendi pontot együtt kezelné. Az elmúlt 5 

évben kétszer éltek meg jegyzőségváltást. Mindkét változtatásnál a jegyzői teendőket dr. 

Szabó Tímea látta le. Mindkét váltást sikerült úgy lebonyolítani, hogy a lakosság ebből 

gyakorlatilag semmit nem érzett meg. A kialakított működési rend, a fogadóórák gyakorisága 

jó színvonalon szolgálja ki a település lakóinak igényét. A körjegyző asszony és a jegyzőség 

munkatársai nagy empátiával látták el feladataikat az elmúlt évben is. Az elmúlt évnek egyik 

legjelentősebb feladata a csatornaberuházás volt. A folyamat során bőven volt feladat, és 

voltak problémák is. A mű elkészült, zajlanak az elszámolások és ebben a folyamatban is 

köszöni a munkát. Eddig úgy zajlott le, hogy nem volt semminemű fennakadásuk. Bízik 

abban és előrevetítve a 3. napirendi ponthoz, egyik legfontosabb feladatnak a 

csatornaberuházás pénzügyi elszámolását tartja. A testületi ülésekre előterjesztett anyagok 

magas színvonalon, alapos munkával készültek el. Nagyon fontos, hogy az elmúlt időszakban, 

mióta együtt dolgoznak, törvényességi észrevétel nem érkezett. Nagyobb figyelmet kell 

fordítani a munkamegosztásra. Körjegyző asszony ideje túl drága ahhoz, hogy minden 

feladattal ő foglalkozzon. Következetesebb és pontosabb munkát kell a jegyzőség 

munkatársaitól megkövetelni. Polgármesterként az elmúlt években biztos támasz volt a 

munkában, mindig lehetett a körjegyző asszonyra számítani. 

Előrevetítve a 3. napirendi ponthoz, úgy gondolja, hogy településük életében egyik 

legfontosabb dolog lesz a csatornaberuházás pénzügyi elszámolása, ezen túl kell jutni, és azt 

kérné, hogy legalább ilyen alapossággal és színvonalon végezze a jegyzőség a munkáját, és 

akkor bízik abban, hogy a beruházás pénzügyi elszámolása is zökkenőmentes lesz, mint 

amilyen a beruházás volt. A másik célnak megjelölné, hogy a kialakult és működő rendszert 

hasonló színvonalon működtessék az elkövetkező időszakban is. Az elkövetkező egy év nem 

egy csendes időszak lesz, ezt a munkát véghez vinni, levezényelni, és minél kevesebb emberi 

sérülés nélkül lebonyolítani csak egy alapos, nagyon előkészített munkával lehet. Ezt a három 

célt jelölné meg a körjegyzőség munkájának. 

 

Horváth Dezső, polgármester: Aki a körjegyző teljesítményértékeléséről a tájékoztatást 

elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

 

Kővágóörs Község Önkormányzata képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- 

TESTÜLETÉNEK 

 

7/2012. (II. 22.) HATÁROZATA 

 

A körjegyző teljesítményének értékeléséről 

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

polgármester tájékoztatóját a körjegyző teljesítményének 

értékeléséről elfogadja. 

 

 

Pék László, polgármester: Aki a körjegyző teljesítményértékeléséről a tájékoztatást 

elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

Kékkút Község Önkormányzata képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELŐ- 

TESTÜLETÉNEK 

 

6/2012. (II. 22.) HATÁROZATA 

 

A körjegyző teljesítményének értékeléséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester 

tájékoztatóját a körjegyző teljesítményének értékeléséről elfogadja. 

 

Keszler Gyula, polgármester: aki a körjegyző teljesítményértékeléséről a tájékoztatást 

elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

Mindszentkálla Község Önkormányzata képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELŐ- 

TESTÜLETÉNEK 

 

5/2012. (II. 22.) HATÁROZATA 

 

A körjegyző teljesítményének értékeléséről 

 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

polgármester tájékoztatóját a körjegyző teljesítményének 

értékeléséről elfogadja. 

 

 

 

 

 

 



 7 

2. A Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség köztisztviselői 2012. évi 

teljesítménycéljainak meghatározása 

 

Horváth Dezső, polgármester: Ezt a napirendi pontot már polgármester társa az előzőekben 

érintette. Mivel a közigazgatás reformja be fog következni, az ezzel kapcsolatos feladatok 

végrehajtása. A téli-esték keretében tartottak kötetlen beszélgetés többek között un. 

bebírókkal is.  Ott szóba került, hogy pályázatok kerülhetnek kiírásra. Zökkenőmentesen 

kellene megoldani az átmenetet, ami megítélése szerint nagyon nehéz kérdés lesz. 

Feladatelvonásokkal a munkahelyek is megszűnnek. A jelenlegi apparátus alkalmas erre a 

feladatra. Ő a maga részéről úgy ítéli meg a jegyzőség munkáját, hogy elfogadható jó munka, 

vannak, akik kiváló tevékenységet folytatnak, vannak, akik kicsit lazábban veszik a dolgokat. 

 

Pék László, polgármester: Annyi lenne az elvárás, hogy a napi teendők és feladatok ellátása 

mellett a jogszabályi változások naprakész figyelése, a határidők megtartása, és az új 

közigazgatási rendszerbe való átmenet zökkenőmentes végrehajtása.   

 

Keszler Gyula, polgármester: Nem ismételné meg, amit a 3. napirendi pontnál mondott. 

Jelezte, hogy a legfontosabb feladatnak a csatornaberuházás pénzügyi elszámolását tartja. Ez 

nem kis feladatot fog jelenteni a jegyző asszonynak és a munkatársaknak.  A kialakult 

rendszert, amit működtetnek a településen az legalább hasonló színvonalon működtessék. Az 

elkövetkezendő időben jelentős változások fognak végbemenni az életükben. Ezeket a 

változásokat elő kell készíteni, hogy lehetőleg minél  kisebb emberi súrlódások nélkül 

történjenek meg. A munkamegosztásra jobban oda kell figyelni, mert az önkormányzatnak 

nincs arra pénze, hogy bírságokat fizessenek. Ez pontosabb munkamegosztással, a dolgozók 

nagyobb odafigyelésével kiküszöbölhető. 

 

Horváth Dezső, polgármester: aki az elhangzott kiegészítéssel a határozati javaslatot 

elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.  

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- 

TESTÜLETÉNEK 

 

8/2012. (II. 22.) HATÁROZATA 

 

A köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok 

meghatározásáról 

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörs-

Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség köztisztviselői 

teljesítménykövetelményeinek alapját képező célokat 2012. évben az 

alábbiakban határozza meg: 

- közigazgatás reform zökkenőmentes végrehajtása; 

- pályázati lehetőségek figyelése. 

Utasítja a polgármestert, hogy a körjegyző tekintetében, és a 

körjegyzőt, hogy a Körjegyzőség köztisztviselői tekintetében 

határozza meg a teljesítménykövetelményeket. 
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Felelős: Horváth Dezső, polgármester 

             dr. Szabó Tímea, körjegyző 

 

Határidő: 2012. február 28. 

 

 

Pék László, polgármester: Aki az elhangzott kiegészítéssel a határozati javaslatot elfogadja, 

kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

Kékkút Község Önkormányzata képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELŐ- 

TESTÜLETÉNEK 

 

7/2012. (II. 22.) HATÁROZATA 

 

A köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok 

meghatározásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörs-

Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség köztisztviselői 

teljesítménykövetelményeinek alapját képező célokat 2012. évben az 

alábbiakban határozza meg: 

- napi teendők, feladatok ellátása mellett a jogszabályi változások 

naprakész figyelése;  

- határidők betartása;  

- az új közigazgatási rendszerbe való átmenet zökkenőmentes 

végrehajtása. 

Utasítja a polgármestert, hogy a körjegyző tekintetében, és a 

körjegyzőt, hogy a Körjegyzőség köztisztviselői tekintetében 

határozza meg a teljesítménykövetelményeket. 

                  Felelős: Pék László, polgármester 

             dr. Szabó Tímea, körjegyző 

 

Határidő: 2012. február 28. 

 

Keszler Gyula, polgármester: az elhangzott kiegészítéssel a határozati javaslatot elfogadja, 

kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

Mindszentkálla Község Önkormányzata képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

MINSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELŐ- 

TESTÜLETÉNEK 

 

6/2012. (II. 22.) HATÁROZATA 

 

A köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok 

meghatározásáról 
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség köztisztviselői 

teljesítménykövetelményeinek alapját képező célokat 2012. évben az 

alábbiakban határozza meg: 

- csatornaberuházás pénzügyi elszámolása; 

- a kialakult és működő rendszer legalább azonos színvonalon való 

megtartása; 

- önkormányzati rendszer átalakításának előkészítése; 

- hivatalon belüli pontosabb munkamegosztás, nagyobb odafigyelés 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a körjegyző tekintetében, és a 

körjegyzőt, hogy a Körjegyzőség köztisztviselői tekintetében 

határozza meg a teljesítménykövetelményeket. 

                  Felelős: Keszler Gyula, polgármester 

             dr. Szabó Tímea, körjegyző 

 

Határidő: 2012. február 28. 

 

3. A Körjegyzőség létrehozásáról szóló megállapodás módosítása 

 

Horváth Dezső, polgármester: Indokolt változtatás szerepel a megállapodásban Kékkút 

vonatkozásában. Az ügyintézés továbbra is úgy fog menni, ahogy eddig. Észrevétel, javaslat? 

 

Amennyiben nincs, aki a megállapodás módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt 

megállapodást az előterjesztéssel egyezően elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.  

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- 

TESTÜLETÉNEK 

 

9/2012. (II. 22.) HATÁROZATA 

 

A Körjegyzőség létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról 

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla 

Körjegyzőség létrehozásáról szóló megállapodás módosítását és az egységes szerkezetbe 

foglalt megállapodást jóváhagyja.  

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás, valamint az egységes szerkezetbe 

foglalt megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Horváth Dezső, polgármester 

Határidő: haladéktalanul 

 

Pék László, polgármester: Aki a megállapodás módosítását és egységes szerkezetbe foglalt 

megállapodást az előterjesztéssel egyezően elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.  
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELŐ- 

TESTÜLETÉNEK 

 

8/2012. (II. 22.) HATÁROZATA 

 

A Körjegyzőség létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla 

Körjegyzőség létrehozásáról szóló megállapodás módosítását és az egységes szerkezetbe 

foglalt megállapodást jóváhagyja.  

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás, valamint az egységes szerkezetbe 

foglalt megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: haladéktalanul 

 

Keszler Gyula, polgármester: Aki a megállapodás módosítását és egységes szerkezetbe 

foglalt megállapodást az előterjesztéssel egyezően elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.  

 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

MINSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELŐ- 

TESTÜLETÉNEK 

 

7/2012. (II. 22.) HATÁROZATA 

 

A Körjegyzőség létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról 

 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörs-Kékkút-

Mindszentkálla Körjegyzőség létrehozásáról szóló megállapodás módosítását és az egységes 

szerkezetbe foglalt megállapodást jóváhagyja.  

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás, valamint az egységes szerkezetbe 

foglalt megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Keszler Gyula, polgármester 

Határidő: haladéktalanul 

 

 

Vegyes ügyek 

 

Horváth Dezső, polgármester: meghallgatnák képviselő-társuk észrevételét. Átadja a szót 

Németh László, alpolgármesternek. 

 

Németh László, alpolgármester: Alapvetően a 2013. január 1-jei változásokkal kapcsolatban 

szeretne néhány dologról beszélgetni. A törvényhozók olyan stádiumba jutottak, hogy nagy 
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valószínűséggel látható, hogy január 1-jétől mi lesz. Volt testületi ülésük, amikor konkrétan 

beszéltek a közös körjegyzőség alapításáról. Ott elhangzott az ábrahámhegyi körjegyzőség 

irányába tett lépés. Azt gondolja, hogy elérkezett az az idő, hogy kicsit konkrétabban 

hozzanak egy olyan határozatot, legalábbis egy szándéknyilatkozatot, amiben valamilyen 

irányba elmozdulnak. Nem jelenti a 100 %-ot, hogy az úgy alakul, de legalábbis egy olyan 

szándéknyilatkozat, ami biztosíték lehet arra, hogy majdan nekik nem lesz lehetetlen 

helyzetük, hogy a sok-sok törekvésük ellenére két szék közül a pad alá esnek.  

 

Horváth Dezső, polgármester: Voltak kistérségi ülésen, ahol teljesen új dolgok kerültek 

napvilágra ezzel kapcsolatban. Törvényi háttérről semmit nem tudnak, hogy hogyan mint 

legyen. Polgármester társaival beszélgettek, volt, aki azt mondta, hogy jönne ebbe az irányba. 

A tehetetlenség nagyon zavarja. Nem tudja, hogy melyik irányba lobbizzon. Mi az elképzelés, 

mi az irány, nem tudják. Hozhatnak határozatot, azzal nincs is semmi baj. Nem szeretne 

nagyon előre menni, mihelyt olyan törvényi háttér látszik kialakulni, hogy van kapaszkodó, 

abban a pillanatban megkezdik a tárgyalásokat. Nem ismerik, hogy a közös hivatal milyen 

feladatokat fog ellátni, melyek a hatáskörök, amik megmaradnak. Mindenki ragaszkodik a 

saját dolgozójához. Annyira képlékeny a dolog. 

Ismerteti álláspontját a révfülöpi iskolával, annak költségvetése kapcsán kialakult vitás 

helyzettel kapcsolatban.  

 

Németh László, alpolgármester: Ezek a törekvések pl. Nivegy-völgy, Nyirádi rész., többé-

kevésbé valóságközeli helyzetbe kerülnek.  Azt gondolja, hogy ami nekik törekvésük volt, 

mert szeretnék a Káli-medence egységét, ami nem valósult, nem valósulhat meg. Sokkal 

inkább más erők dominálnak a lehetőségekben. Érti azt az önkormányzatot is, aki még nem 

nyilatkozhat. Olyan eset ez, és attól fél, ha későn kezdik meg a szándéknyilatkozat 

lefektetését és megkérését a tárgyaló féltől, akkor esetleg a folyamat késedelmére tekintettel 

menet közben olyan események jöhetnek közbe, amik felülírhatják azt a jelenlegi szándékot, 

hogy a két körjegyzőségből legyen egy. Tudják, hogy nem biztos, hogy minden káli-medencei 

települést fogadna az ábrahámhegyi körjegyzőség. Ha nem is konkrétumokban, de 

szándéknyilatkozattal a kezükben tárgyaljanak. Mik azok a ma már látható feltételek, amivel 

együtt tudnának dolgozni. Kicsit hivatalosabb formába kellene az eddigi tárgyalásokat önteni. 

Más szándéka nincs ezzel, csupán az, ha korán elkezdik, akkor az idő elég lesz arra, hogy az 

apró dolgok is kiderüljenek, amik később esetleg gátat okozhatnának. Ha ezt megerősítenék, 

akkor nemcsak erős körjegyzőséget, hanem politikai tőkét is lehetne belőle kovácsolni. 

Hivatalosabbá kellene tenni ezt az elkezdett folyamatot, ami jelenleg van.  

 

Pék László, polgármester: Egyetért az alpolgármester úr gondolataival, de az lenne a 

javaslata, hogy az egy-másfél hónapot várják ki, hogy jobban kristályosodjanak a 

feladatkörök, lehetőségek. Utána lehetne ezt megtenni. Másik oldalon vannak személyi 

kérdések. Abban megállapodtak nagy vonalakban, hogy szimpatikus egymásnak a két 

körjegyzőség, fő vonalakat meghatároztak, de pont amiatt, hogy nem tudja, hogy mi lesz a 

jövőben, várjanak még ezzel.  

 

Németh László, alpolgármester: Az egy hónap ebben az intervallumban nem fog sokat 

osztani. Ami miatt ezt felvetette, az a kérdőjelesen meg nem nevezettekről szól. Olyan szintre 

kell ezeket a beszélgetéseket a polgármesterek között tenni, hogy legalább azokkal az 

információkkal bírjon mindenki, hogy mi az az irány, amiből elindulhatnak. Baráti 

beszélgetés alkalmával felvetődött, hogy ha csatlakozna egy önkormányzat, az ellenérzést 

keltett.  
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Pék László, alpolgármester: volt egy ultimátum december végéig, amire senki nem lépett. 

Ettől az időponttól azzal az önkormányzattal az ügyet lezártnak tekintik, sajnos. Ezt a hat 

települést tartják korrektnek, ezt a játékszabályt be kell tartani.  

 

Németh László, alpolgármester: Azt gondolja, hogy ha belegondolnak abba, hogy a jövő mit 

hozhat abban az esetben, hogy ha ebből a két körjegyzőségből egy körjegyzőség lesz, elég 

ütőképes helyen, és alakulattal tudna a járásban, mint egység képviseltetni magát. Ez a 

fontossága, hogy ilyen kis butaságokon ne csússzanak el.  

 

Horváth Dezső, polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el  - 

megköszönve a részvételt – az ülést 17:45 órakor bezárta. 

 

 

Kmft. 

 

 

Horváth Dezső          Pék László   Keszler Gyula 

polgármester         polgármester   polgármester 

 

 

 

                     Dr. Szabó Tímea 

              körjegyző 


