
 1 

JEGYZİKÖNYV 
 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata, Mindszentkálla Község Önkormányzata 
Képviselı-testületeinek 2011. február 17-én 18: 10 órakor megtartott együttes ülésérıl. 
 
Az ülés helye:  Kékkút Község Önkormányzata ülésterme  
   8254 Kékkút, Fı u. 5. 
 
Jelen vannak:  
 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselı-testülete részérıl: 
Pék László polgármester 
Vasáros István alpolgármester 
Kardosné Csaba Gyöngyi képviselı 
 
Mindszentkálla 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 
 
Kajtár Lászlóné jegyzıkönyvvezetı 
 
Pék László, polgármester: Köszönti az együttes ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy 
Kékkút Község Önkormányzata képviselı-testülete 3 fıvel jelen van, az ülés határozatképes. 
 
Keszler Gyula, polgármester: Megállapította, hogy Mindszentkálla Község Önkormányzata 
képviselı-testülete 5 fıvel jelen van, az ülés határozatképes. 
 
Pék László, polgármester: Aki a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását elfogadja, 
kéri szavazzon. 
 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselı-testülete az ülés napirendi pontjait 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

7/2011. (II.17.) HATÁROZATA 
 

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

 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 2011. február 17-i 
együttes ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 

 
1. A Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzıség 2011. évi költségvetésének 
jóváhagyása 



 2 

Elıadó: polgármester 
 
2. A körjegyzı beszámolója a Körjegyzıség 2010. évben végzett 
munkájáról 
Elıadó: polgármester 
 
3. A polgármester tájékoztatója a körjegyzı teljesítményének 
értékelésérıl 
Elıadó: polgármester 
 

 
Keszler Gyula, polgármester: Javasolja, hogy a meghívóban jelölt napirendi pontokat 
fogadják el. Aki ezzel egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon. 
 
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselı-testülete az ülés napirendi pontjait 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELİ- 
TESTÜLETÉNEK 

 
14/2011. (II.17.) HATÁROZATA 

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

 
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 2011. 
február 17-i együttes ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint 
határozza meg: 

 
1. A Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzıség 2011. évi költségvetésének 
jóváhagyása 
Elıadó: polgármester 
2. A körjegyzı beszámolója a Körjegyzıség 2010. évben végzett 
munkájáról 
Elıadó: polgármester 
3. A polgármester tájékoztatója a körjegyzı teljesítményének 
értékelésérıl 
Elıadó: polgármester 

 
NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 
1. A Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzıség 2011. évi költségvetésének jóváhagyása 
Elıadó: polgármester 
 
Pék László, polgármester: Az anyagot mindenki megkapta. Kérdezi, hogy az anyaggal 
kapcsolatban van-e észrevétel, hozzászólás? 
Amennyiben nincs, aki a költségvetést elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 
 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselı-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

8/2011. (II.17.) HATÁROZATA 
 

A Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzıség 2011. évi költségvetésének 

jóváhagyásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Kékkút-
Mindszentkálla Körjegyzıség 2011. évi költségvetését jóváhagyja. 

 
Felelıs: Dr. Szabó Tímea, körjegyzı 
Határidı: folyamatos 

 
Keszler Gyula, polgármester: Aki a költségvetést elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 
 
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELİ- 
TESTÜLETÉNEK 

 
15/2011. (II.17.) HATÁROZATA 

 
A Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzıség 2011. évi költségvetésének 

jóváhagyásáról 

 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Kékkút-
Mindszentkálla Körjegyzıség 2011. évi költségvetését jóváhagyja. 

 
Felelıs: Dr. Szabó Tímea, körjegyzı 
Határidı: folyamatos 

 
2. A körjegyzı beszámolója a Körjegyzıség 2010. évben végzett munkájáról 
Elıadó: polgármester 
 
Pék László, polgármester: A beszámolóval kapcsolatban mindenki megkapta az 
elıterjesztést. Kérdezi a körjegyzı asszonyt, van-e szóbeli kiegészítése a beszámolóval 
kapcsolatban? 
 
Dr. Szabó Tímea, körjegyzı: Nincs. 
 
Pék László, polgármester: Aki a körjegyzı beszámolóját elfogadja, kéri, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselı-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
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9/2011. (II.17.) HATÁROZATA 

 

A Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzıség 2010. évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselı-testülete a körjegyzı 
beszámolóját a Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzıség 2010. évben 
végzett munkájáról elfogadja.  

 
Keszler Gyula, polgármester: Megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e 
vélemény, javaslat? 
Elmondja, hogy Kıvágóörsön már utalt arra, hogy olyan formációnak van vége, amit nem 
régen hoztak létre. Fáj a szíve, mert kialakult egy jól mőködı struktúra, kialakult egy olyan 
munkamenet, amivel a település lakói jártak jól. Bízik abban, és kéri a jegyzıség 
munkatársaitól, hogy legalább hasonló színvonalon végezzék a munkát. A településen 
lakóknak ezekbıl a változásokból nem szabad észrevenni semmit.  Egyúttal megköszöni az 
elmúlt három évben végzett munkát. Amikor három évvel ezelıtt létrehozták, nem tudták, 
hogy mibe mennek bele. Egy jól mőködı pozitív dolog jött ki ebbıl. Sajnálja, hogy három év 
után vége van. Bízik abban, hogy az általuk jónak tartott és létrehozott szervezeti egységnél 
három év múlva ugyanezeket a tapasztalatokat fogják tudni elmondani. 
Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kívánnak-e valamit hozzátenni? 
Amennyiben nem, úgy aki a jegyzı asszony írásos beszámolójának elfogadásával egyetért, 
kéri, szavazzon. 
 
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELİ- 
TESTÜLETÉNEK 

 
16/2011. (II.17.) HATÁROZATA 

 
A Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzıség 2010. évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselı-testülete a körjegyzı 
beszámolóját a Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzıség 2010. évben 
végzett munkájáról elfogadja.  

 
3. A polgármester tájékoztatója a körjegyzı teljesítményének értékelésérıl 
Elıadó: polgármester 
 
Pék László, polgármester: Ezzel kapcsolatban Keszler Gyula polgármestertársa már 
bıvebben szólt pár gondolatról. A 2010. évben a hivatal megszokott munkarendje mellett két 
választást is zökkenımentesen lebonyolított az apparátus. Ez egy plusz feladat. Mellette volt a 
MÁK-nak egy ellenırzése, ami nem tárt fel hibát. Emellett a választások után megkezdték a 
hármas körjegyzıségnek az elıkészítését. Megköszöni a jegyzıasszonynak és a kollégáknak a 
munkát, amit tettek a közös ügynek az elérésében. Bízik abban, hogy ezt a mőködıképességet 
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meg tudják tartani a jövıben, és ugyanolyan elhivatottsággal és szakmai tudással tesznek a 
lakosság érdekében.  
Aki az értékelést elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 
 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselı-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

10/2011. (II.17.) HATÁROZATA 
 

A körjegyzı teljesítményének értékelésérıl szóló tájékoztató 

elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselı-testülete a polgármester 
tájékoztatóját a körjegyzı teljesítményének értékelésérıl elfogadja.  

 
Keszler Gyula, polgármester: Kérdezi, hogy van-e a körjegyzı teljesítményértékelésével 
kapcsolatban kiegészítés?  
Amennyiben nincs, aki az általa korábban elmondottakkal egyetért, kéri, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELİ- 
TESTÜLETÉNEK 

 
17/2011. (II.17.) HATÁROZATA 

 
A körjegyzı teljesítményének értékelésérıl szóló tájékoztató 

elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselı-testülete a polgármester 
tájékoztatóját a körjegyzı teljesítményének értékelésérıl elfogadja.  

 
Pék László, polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el az ülést – 
megköszönve a részvételt – 18:35 órakor bezárta. 
 

Kmft. 
 
 

          Pék László        Keszler Gyula 
          polgármester        polgármester 
 
 
     Dr. Szabó Tímea 
         körjegyzı 
 


