
Jegyzıkönyv 
 

Készült: Kıvágóörs Község Önkormányzata, Kékkút Község Önkormányzata, 
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselı-testületeinek 2011. február 17-én 17:00 
órakor megtartott együttes ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Kıvágóörs, Mővelıdési Ház 
 
Jelen vannak:  
 
Kıvágóörs Község Önkormányzata Képviselı-testülete részérıl: 
Horváth Dezsı polgármester 
Kerner Gábor alpolgármester 
Papp István képviselı 
Szabó Lajos képviselı 
 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselı-testülete részérıl: 
Pék László polgármester 
Vasáros István alpolgármester 
Kardosné Csaba Gyöngyi képviselı 
 
Minszentkálla Község Önkormányzata Képviselı-testülete részérıl: 
Keszler Gyula polgármester 
Horváth Ottó alpolgármester 
Fekete Imre képviselı 
Németh László képviselı 
Szép László képviselı 
 
Tanácskozási joggal megjelent: 
Dr. Szabó Tímea körjegyzı 
 
Kolláth Zsuzsanna  jegyzıkönyvvezetı 
 
Horváth Dezsı Kıvágóörs polgármestere 
Tisztelettel köszönti az együttes ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy Kıvágóörs Község 
Önkormányzata képviselı-testülete 4 fıvel jelen van, az ülés határozatképes. 
 
Keszler Gyula Mindszentkálla polgármestere 
Megállapítja, hogy Mindszentkálla Község Önkormányzata képviselı-testülete 5 fıvel jelen 
van, az ülés határozatképes.  
 
Pék László Kékkút polgármestere 
Megállapítja, hogy Kékkút Község Önkormányzata képviselı-testülete 3 fıvel jelen van, az 
ülés határozatképes. 
  
Horváth Dezsı polgármester:  A napirendi pontokkal kapcsolatban a körjegyzıasszonynak 
van kiegészítése, kéri ismertesse. 
 
Dr. Szabó Tímea körjegyzı: A kinevezésével kapcsolatos határozatot kellene módosítani 
sürgısséggel. 



 
Horváth Dezsı, polgármester: Aki a kiegészítéssel együtt a napirendi pontokat elfogadja, 
kéri, kézfeltartással szavazzon. 
Kıvágóörs Község Önkormányzata képviselı-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

KİVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- 
TESTÜLETÉNEK 

 
7/2011. (II.17.) HATÁROZATA 

 
A 2011. február 17-i együttes ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 

Kıvágóörs Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 2011. február 17-i együttes ülés 
napirendi pontját az alábbiak szerint elfogadja: 
 
1. A Kıvágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzıség 2011. évi költségvetésének 
jóváhagyása 
2. A Kıvágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzıség 2011. évi teljesítménycéljainak 
meghatározása 
3. A körjegyzı kinevezésével kapcsolatos határozat módosítása (Zárt ülés) 
 
 
Keszler Gyula, polgármester: aki a kiegészítéssel együtt a napirendi pontokat elfogadja, 
kéri, kézfeltartással szavazzon. 
Mindszentkálla Község Önkormányzata képviselı-testület 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELİ- 
TESTÜLETÉNEK 

 
10/2011. (II.17.) HATÁROZATA 

 
A 2011. február 17-i együttes ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 2011. február 17-i együttes ülés 
napirendi pontját az alábbiak szerint elfogadja: 
 
1. A Kıvágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzıség 2011. évi költségvetésének 
jóváhagyása 
2. A Kıvágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzıség 2011. évi teljesítménycéljainak 
meghatározása 
3. A körjegyzı kinevezésével kapcsolatos határozat módosítása (Zárt ülés) 
 
 
Pék László, polgármester:  Aki a kiegészítéssel együtt a napirendi pontokat elfogadja, kéri, 
kézfeltartással szavazzon. 
Kékkút Község Önkormányzata képviselı-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 



 
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELİ- 

TESTÜLETÉNEK 
 

3/2011. (II.17.) HATÁROZATA 
 

A 2011. február 17-i együttes ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 2011. február 17-i együttes ülés 
napirendi pontját az alábbiak szerint elfogadja: 
 
1. A Kıvágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzıség 2011. évi költségvetésének 
jóváhagyása 
2. A Kıvágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzıség 2011. évi teljesítménycéljainak 
meghatározása 
3. A körjegyzı kinevezésével kapcsolatos határozat módosítása (Zárt ülés) 
 
I. A Kıvágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzıség 2011. évi költségvetésének 
jóváhagyása 
 
Horváth Dezsı, polgármester: Az anyagot mindenki megkapta. Van-e kérdés, kiegészítés? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a körjegyzıség 2011. évi költségvetésének 
elfogadását. 
 
Kıvágóörs Község Önkormányzata Képviselı-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
KİVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- 

TESTÜLETÉNEK 
 

8/2011. (II.17.) HATÁROZATA 
 

A Kıvágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzıség 2011. évi  

költségvetésének jóváhagyásáról 

 
Kıvágóörs Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 
Kıvágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzıség 2011. évi 
költségvetését jóváhagyja. 
 
Felelıs: Dr. Szabó Tímea, körjegyzı 
Határidı: folyamatos 

 
Keszler Gyula polgármester: Szavazásra teszi fel a körjegyzıség 2011. évi költségvetésének  
elfogadását. 
 
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 



MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELİ- 
TESTÜLETÉNEK 

 
11/2011. (II.17.) HATÁROZATA 

 
A Kıvágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzıség 2011. évi  

költségvetésének jóváhagyásáról 

 
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 
Kıvágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzıség 2011. évi 
költségvetését jóváhagyja. 
 
Felelıs: Dr. Szabó Tímea, körjegyzı 
Határidı: folyamatos 

 
Pék László polgármester: Szavazásra teszi fel a körjegyzıség 2011. évi költségvetésének  
elfogadását. 
 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselı-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELİ- 
TESTÜLETÉNEK 

 
4/2011. (II.17.) HATÁROZATA 

 
A Kıvágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzıség 2011. évi  

költségvetésének jóváhagyásáról 

 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 
Kıvágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzıség 2011. évi 
költségvetését jóváhagyja. 
 
Felelıs: Dr. Szabó Tímea, körjegyzı 
Határidı: folyamatos 

 
II. A Kıvágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzıség 2011. évi teljesítménycéljainak 
meghatározása 
 
Horváth Dezsı polgármester: Kérdezi, hogy a körjegyzı asszonynak van-e kiegészítése a 
kiküldött anyaggal kapcsolatban? 
 
Dr. Szabó Tímea körjegyzı: Elmondja, hogy a teljesítménykövetelmény meghatározásával 
kapcsolatban már Kıvágóörsön született döntés decemberben. Ha a kıvágóörsi képviselı-
testület szeretné, akkor maradhat a régi meghatározás. 
 
Horváth Dezsı polgármester: Kérdezi, hogy a képviselı-testület továbbra is fenntartja-e a 
163/2011. (XII.15.) határozatban meghatározott köztisztviselıkre vonatkozó 
teljesítménykövetelményeket, vagy módosítsák?  
 



Kıvágóörs Község Önkormányzata Képviselı-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
KİVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- 

TESTÜLETÉNEK 
 

9/2011. (II.17.) HATÁROZATA 
 

A köztisztviselık teljesítménykövetelményeinek alapját képezı célok 

meghatározásáról 

 
Kıvágóörs Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 
Kıvágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzıség köztisztviselıi 
tekintetében fenntartja a 163/2010.(XII.15.) határozatban 
meghatározott teljesítménykövetelményeket. 
Utasítja a polgármestert, hogy a körjegyzı tekintetében, és a 
körjegyzıt, hogy a Körjegyzıség köztisztviselıi tekintetében 
határozza meg a teljesítménykövetelményeket. 
Felelıs: Horváth Dezsı, polgármester 
             dr. Szabó Tímea, körjegyzı 

 
     Határidı: 2011. február 28. 

 
 
Keszler Gyula polgármester kérdezi, hogy a Kıvágóörs által elfogadottakat nekik is el kell 
fogadni? 
 
Dr. Szabó Tímea körjegyzı: A régi körjegyzıség esetében a két testület által javasoltakat 
foglalták külön-külön határozatba. 
 
Keszler Gyula polgármester: Elmondja, hogy amikor három évvel ezelıtt létrehozták a 
körjegyzıséget, belementek a munkába, ami a jegyzıség dolgozóinak, jegyzı asszonynak 
nem kis feladatot jelentett. A három év bebizonyította, hogy ezek a feladatok, és a három év 
egy tartalmas idıszak volt. Sikerült végrehajtani, átdolgozni azokat a dokumentumokat, 
amelyek alapján a körjegyzıségi munka eredményesen mőködött, és a két település egymás 
mellett zökkenımentesen együtt dolgozott. Most egy nagyobb szervezeti egység alakult ki, 
az egység összecsiszolását, a dokumentumoknak az átdolgozását, stb. tekintsék fı feladatnak. 
Ha ezeket zökkenımentesen végigviszik a jegyzıség dolgozói, akkor úgy gondolja egy év 
múlva, amikor a teljesítményértékelésrıl fognak beszélni, eredményes évet zárhatnak. 
 
Horváth Dezsı polgármester: kérdezi, hogy további kiegészítés van-e? 
 
Keszler Gyula, polgármester: Szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott követelmény  
elfogadását. 
 
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

 
 



MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELİ- 
TESTÜLETÉNEK 

 
12/2011. (II.17.) HATÁROZATA 

 
A köztisztviselık teljesítménykövetelményeinek alapját képezı célok 

meghatározásáról 

 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 
Kıvágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzıség köztisztviselıi 
teljesítménykövetelményeinek alapját képezı célokat 2011. évben az 
alábbiakban határozza meg: 
 
A kialakult új szervezeti egység mőködését szabályozó 
dokumentumok kidolgozása.  
 
Utasítja a polgármestert, hogy a körjegyzı tekintetében, és a 
körjegyzıt, hogy a Körjegyzıség köztisztviselıi tekintetében 
határozza meg a teljesítménykövetelményeket. 

                  Felelıs: Keszler Gyula, polgármester 
             dr. Szabó Tímea, körjegyzı 
Határidı: 2010. február 28. 

 
 
Pék László, polgármester: Annyit szeretne hozzátenni, hogy a törvényben munkarend 
mellett arra kéri az új körjegyzıséget, hogy a lakosság felé rugalmas és korrekt munkát 
végezzenek az elkövetkezendı idıben is. Pályázati lehetıségek figyelése, a lehetıségeket 
meg fogják pályázni. 
 
Szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott követelmények elfogadását. 
 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselı-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELİ- 
TESTÜLETÉNEK 

 
5/2011. (II.17.) HATÁROZATA 

 
A köztisztviselık teljesítménykövetelményeinek alapját képezı célok 

meghatározásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Kıvágóörs-
Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzıség köztisztviselıi 
teljesítménykövetelményeinek alapját képezı célokat 2011. évben az 
alábbiakban határozza meg: 
- a lakosság korrekt, rugalmas kiszolgálása;  
- pályázatok figyelése, benyújtása 

 



 
Utasítja a polgármestert, hogy a körjegyzı tekintetében, és a 
körjegyzıt, hogy a Körjegyzıség köztisztviselıi tekintetében 
határozza meg a teljesítménykövetelményeket. 

                  Felelıs: Pék László, polgármester 
             dr. Szabó Tímea, körjegyzı 
 
Határidı: 2010. február 28. 

 
Horváth Dezsı, polgármester: Elmondja, hogy a jegyzı asszony által javasolt napirendi 
pont tárgyalására zárt ülés keretében kerül sor.  
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el az ülést 17:40 órakor bezárta. 
 
 

Kmft. 
 
 

Horváth Dezsı          Pék László   Keszler Gyula 
polgármester         polgármester   polgármester 
 
 
 
 

     
Dr. Szabó Tímea  
     körjegyzı 


