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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Mindszentkálla Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 9-én 15:20 órakor megtartott együttes 

testületi üléséről. 

 

Az ülés helye: 8254 Kővágóörs, Jókai u. 49., Mővelődési Ház  

 

Jelen vannak:  
 

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 jelen van: 

  Dr. Szabó Tímea, körjegyző 

 

Kolláth Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető 

 

Pappné Czilli Orsolya pénzügyi ügyintéző 

 

Pék László, polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

3 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A kiküldöttektől eltérően szükség van 

költségvetés módosítás tárgyalásra is. Erről majd a körjegyző asszony fog tájékoztatást adni.  

Aki a kiegészítéssel együtt a meghívó szerinti napirendi pontokat elfogadja, kéri, 

kézfeltartással szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

23/2012. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

A 2012. május 9-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. május 9-i 

együttes ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 
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1. A Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének módosítása 

 

2. A Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi zárszámadásának elfogadása 

 

 

Keszler Gyula, polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-

testület 5 fővel jelen van, az ülés határozatképes.  

Aki a kiegészítéssel együtt a meghívó szerinti napirendi pontokat elfogadja, kéri, 

kézfeltartással szavazzon. 

 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 

 

17/2012. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

A 2012. május 9-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. 

május 9-i együttes ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 

 

1. A Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi költségvetés módosítása 

  

2. A Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi zárszámadásának elfogadása 

  

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

 

1. A Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi költségvetés módosítása 

 

Pék László, polgármester: Megkéri a körjegyző asszonyt a kiegészítésre. 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: A kiosztott anyag az egyrészt a zárszámadás, másrészt a 

költségvetés módosítása. Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség egy hónapig működött az 

elmúlt évben. Gyakorlatilag minden egyes tájékoztatókor annak az egy hónapnak a 

beszámolóját hagyták jóvá, és fogadták el. A egész éves beszámoló leadásakor ezen a régi 

körjegyzőségen a függő számlán maradt egy 11, 5 millió forintnyi összeg, ami abból adódott, 

hogy a korábbi években az önkormányzatoktól kapott felügyeleti támogatás függő tételként 

került a könyvelésben feltüntetésre, nem helyesen, mivel azt a felügyeleti támogatáshoz 

kellett volna. Megszűnt a körjegyzőség és a függő számláján volt ennyi összeg könyvelve, 

amit valahogy rendezni kellett. Ezek úgy került rendezésre ezek a függő bevételek és 

kiadások, hogy kivezetésre kerültek a könyvelésből, ehhez viszont szükség volt a dologi 

kiadásoknak megnövelésére, másrészt a szolgáltatási célú bevételeknek a növelésére. Ezt 

máshogy rendezni nem tudták. Amit megkaptak e-mailen zárszámadást az gyakorlatilag az 

annak egy hónapnak a tényleges pénzforgalma. Ez viszont megegyezik a MÁK-nak leadottal, 

ezen a technikai javítás át van vezetve. Ezzel tudják teljes mértékben lezártnak tekinteni a 
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Körjegyzőségnek a költségvetését és zárszámadását. A kiküldöttektől eltérően szükség van 

költségvetés módosításra is. 

 

Pék László, polgármester: Ez csak technikai jellegű dolog? 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Igen. 

 

Pék László, polgármester: Aki a kiegészítés alapján elfogadja a 2011. évi költségvetés 

korrigálását, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

24/2012. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

A Kékkút – Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi költségvetése 

módosításának elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kékkút – 

Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi költségvetése módosítását 

elfogadja.  

 

Keszler Gyula, polgármester: Aki a költségvetés módosítását elfogadja, kéri, kézfeltartással 

szavazzon. 

 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 

 

18/2012. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

A Kékkút – Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi költségvetése 

módosításának elfogadásáról 

 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kékkút 

– Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi költségvetése módosítását 

elfogadja.  

 

2.  A Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi zárszámadásának elfogadása 

 

Pék László, polgármester: Az anyagot megkapták. Nagyon rövid időről van szó. Ezzel 

kapcsolatban  észrevétel, hozzászólás? 

 

Amennyiben nincs, aki 2011. évi zárszámadást az előterjesztéssel egyezően elfogadja, kéri, 

kézfeltartással szavazzon. 
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

25/2012. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

A Kékkút – Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi zárszámadásának 

elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kékkút – 

Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi zárszámadását elfogadja.  

 

Keszler Gyula, polgármester: Aki a 2011. évi zárszámadást az előterjesztéssel egyezően 

elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 

 

19/2012. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kékkút 

– Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. évi zárszámadását elfogadja.  

 

 

Pék László, polgármester: További kérdés, hozzászólás? 

 

Amennyiben nincs, - megköszönve a részvételt  - az együttes ülést 15:25 órakor bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

Pék László             Keszler Gyula 

polgármester              polgármester 

 

 

     Dr. Szabó Tímea 

        körjegyző 


