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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
 
Mely készült:  Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti Községi Önkormányza tok 
Képvisel ı-testületeinek 2011. április 27-én megtartott nyilv ános együttes 
testületi ülésér ıl. 
 
 
 
Jelen vannak Iszkaszentgyörgy részér ıl:  
 
Gáll Attila                                             polgármester 
Ampli Ferenc                                       alpolgármester 
Kovács Péter                                       képvisel ı 
Nagy Ágnes                                         képvisel ı 
Kisné Szonn Ibolya                             képv iselı 
Gál Diána                                              képvisel ı 
Tóth Károly                                          képvisel ı 
 
 
  
 
Jelen vannak Bakonykúti részér ıl:  
 
Marics József     polgármester 
Kasza Jánosné     alpolgármester 
Dr. Fülöp Gyula    képvisel ı 
Szalmási Tamásné    képvisel ı 
Törjék György     képvisel ı 
 
 
 
Tanácskozási joggal :  
 
Parajdi Cecília aljegyz ı 
 
 
 
Napirendi javaslat:  
 
1./  Javaslat Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti Községek Körjegyzısége 2010. évi 
költségvetésének elıirányzat módosítására 
      Elıterjesztı: aljegyzı  
 
2./  Javaslat Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti Községek Körjegyzısége 2010. évi 
költségvetésének végrehajtásáról 
      Elıterjesztı: aljegyzı  
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3./  Beszámoló Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti Községek Körjegyzısége 2010. évi 
tevékenységérıl 
      Elıterjesztı: aljegyzı  
 
 
 
Gáll Attila Iszkaszentgyörgy polgármestere  
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az Iszkaszentgyörgyi Képviselı-
testület határozatképes, mert a megválasztott 7 fı képviselı közül 7 fı jelen van.  
 
 

- Iszkaszentgyörgy Képviselı-testülete – 7 igen szavazattal – egyhangúlag -, 
határozathozatal nélkül – elfogadta a meghívó szerinti napirendi pontokat.  

 
 
Marics József Bakonykúti polgármestere  
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Bakonykúti Képviselı-testület 
határozatképes, mert a megválasztott 5 fı képviselı közül az ülésen 5 fı jelen van. 
 
 
- Bakonykúti Képviselı-testülete – 5 igen szavazattal – egyhangúlag -, 
határozathozatal nélkül – elfogadta a meghívó szerinti napirendi pontokat. 
 
 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA  

 
 
1./  Javaslat Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti Község ek Körjegyz ısége 2010. 
évi költségvetésének el ıirányzat módosítására 
- Parajdi Cecília aljegyzı elıterjesztésében 
 
 
Parajdi Cecília aljegyz ı 
A napirenddel kapcsolatban elmondta, hogy törvényi kötelezettség minden 
költségvetési szervnek az év zárását követıen határidıben beszámoljon arról, hogy 
zárta az évet december 31-én. Az elsı napirendben az elıirányzat módosítása 
szerepel, amelynek összege 1.650 eFt. A bevételi és kiadási elıirányzat 47.583 eFt. 
 
Az Iszkaszentgyörgy Képviselı-testülete a javaslat ügyében -  7 igen szavazattal, 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 

55/2011. (IV.27.) Kt. sz. határozata 
 

 a körjegyzıség költségvetésének elıirányzat módosításáról 
 

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete  az 
Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek Körjegyz ısége 2010. évi 
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költségvetésének el ıirányzat módosítását - a csatolt mellékletekkel –          
47.583.- e Ft bevételi és kiadási el ıirányzattal tudomásul vette és elfogadta. 
           
                                                            ----------------------- 

 
 
Bakonykúti Képviselı-testület a javaslat ügyében -  5 igen szavazattal – egyhangúlag 
– ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 
 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 

71/2011. (IV.27.) B. Önk. sz. határozata 
 

a körjegyzıség költségvetésének elıirányzat módosításáról 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete az Iszkaszentgyörgy-
Bakonykúti Községek Körjegyz ısége 2010. évi költségvetésének el ıirányzat 
módosítását - a csatolt mellékletekkel – 
          47.583.- e Ft bevételi és kiadási el ıirányzattal tudomásul vette és 
elfogadta. 
 
                                                ------------------------------- 
 
 
2./  Javaslat Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti Község ek Körjegyz ısége 2010. 
évi költségvetésének végrehajtásáról  
- Parajdi Cecília aljegyzı elıterjesztésében 
 
 
Parajdi Cecília aljegyz ı 
Elmondta, hogy a módosított elıirányzathoz képest a bevételek alakulása 94,6 %-
ban teljesültek, tehát az év elején elfogadott költségvetés szinte csak a tavalyi évben 
megtartott országgyőlési képviselı és helyi önkormányzati választásokért biztosított 
állami pénzeszközzel módosult. 
 
Szalmási Tamásné Bakonykúti képvisel ı 
Megkérdezte, hogy a 2010. évben a számviteli törvény módosította a költségvetési 
törvényt, ami alapján megszőnik az indulótıke és saját tartós tıkeként kell 
nyilvántartásba venni a 2009. évi december 31-én lévı állományt, ami sajnos nem 
történt meg. 
 
Kósáné Hetesi Ildikó, könyvvizsgáló  
Elmondta, hogy egy kormányrendelet ugyan meghatározza, hogy át kell vezetni 
fıkönyvön, ugyanakkor az adatlapon erre vonatkozó adat nem szerepelt, így 
maradhatott el. 2011-ben egy új beszámolóprogram van internetes elérhetıséggel, 
ebben pedig már jól szerepelnek az adatok. 
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Iszkaszentgyörgy Képviselı-testülete a javaslat ügyében -  7 igen szavazattal, - 
egyhangúlag, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 

56/2011. (IV.27.) Kt. sz. határozata 
 

a körjegyzıség   2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
 
 

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete – az Áht. 82.§-a szerint  -
tájékozódott a körjegyzıség 2010. évi gazdálkodásának helyzetérıl. 
Az elıterjesztést és annak mellékleteiben foglaltakat – 2010. december 31-i állapotnak 
megfelelıen: 
 

47.583 e Ft bevételi és kiadási elıirányzattal, valamint 
45.141 e Ft bevételi és 40.375 e Ft kiadási teljesítéssel, és 
5.414 e Ft pénzmaradvánnyal 

 
tudomásul vette és elfogadta. 

----------------- 
 
 

 
Bakonykúti Képviselı-testület a javaslat ügyében -  5 igen szavazattal – egyhangúlag 
– ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 
 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 

72/2011. (IV.27.) B. Önk. sz. határozata 
 

a körjegyzıség   2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete – az Áht. 82.§-a szerint  -
tájékozódott a körjegyzıség 2010. évi gazdálkodásának helyzetérıl. 
Az elıterjesztést és annak mellékleteiben foglaltakat – 2010. december 31-i állapotnak 
megfelelıen: 
 

47.583 e Ft bevételi és kiadási elıirányzattal, valamint 
45.141 e Ft bevételi és 40.375 e Ft kiadási teljesítéssel, és 
5.414 e Ft pénzmaradvánnyal 

 
tudomásul vette és elfogadta. 

----------------- 
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3./  Beszámoló Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti Közsé gek Körjegyz ısége 2010. 
évi tevékenységér ıl 
- Parajdi Cecília aljegyzı elıterjesztésében 
 
 
Parajdi Cecília aljegyz ı 
A naprendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy más szerkezető mint az elızı 
években készült beszámoló, ami lényegében a jegyzıi hatáskörökön keresztül 
mutatja be a körjegyzıség tevékenységét. A tavalyi évben már felmerült az a 
javaslat, mely szerint a szabálysértési eljárásokat helyben intéznék, mivel sokba 
kerül a székesfehérvári hivatal közremőködése. Hozzátette, hogy egy Bakonykútiban 
történı szabálysértést egyébként is Iszkaszentgyörgynek kellene intéznie, mivel 
Bakonykútinak nincsen erre vonatkozó szerzıdése a székesfehérvári hivatallal. A 
megállapodás szerint 6 hónappal  elıbb lehet a szerzıdés felbontását 
kezdeményezni. 
 
Marics József, Bakonykúti polgármester  
Megköszönte a hivatal munkáját és az elkészített beszámolót. 
 
 
Iszkaszentgyörgy Képviselı-testülete a javaslat ügyében -  7 igen szavazattal, - 
egyhangúlag, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 

57/2011. (IV.27.) Kt. sz. határozata 
 

a Körjegyzıség 2010. évi tevékenységérıl 
 
 
 
Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete megtárgyalta a 
Körjegyz ıség 2010. évi tevékenységér ıl szóló beszámolót, amelyet az 
elıterjesztés szerint tudomásul vesz. 
 

 
 

Bakonykúti Képviselı-testület a javaslat ügyében -  5 igen szavazattal – egyhangúlag 
– ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 
 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 

73/2011. (IV.27.) B. Önk. sz. határozata 
 

a Körjegyzıség 2010. évi tevékenységérıl 
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete megtárgyalta a 
Körjegyz ıség 2010. évi tevékenységér ıl szóló beszámolót, amelyet az 
elıterjesztés szerint tudomásul vesz. 

-------------------------- 
 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt a polgármesterek az együttes ülést bezárták. 
 
 

K.  m.  f. 
 
 

      Gáll Attila                                                                                    Marics József 
   polgármester                                                                                  polgá rmester 
Iszkaszentgyörgy                                                                                Bakony kúti 
 
 
 
                                                     Parajdi Cecília 
                                                         aljegyz ı 


