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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Mely készült: Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti Község i Önkormányzatok 
Képvisel ő-testületeinek 2012. május 2-án megtartott nyilváno s együttes 
testületi ülésér ől. 
 
Jelen vannak Iszkaszentgyörgy részér ől: 
 
Gáll Attila                                              polgármester 
Ampli Ferenc                     alpolgármester 
Kovács Péter                                       képvisel ő 
Kisné Szonn Ibolya                             képv iselő 
Gál Diána                                              képvisel ő 
 
Igazoltan távol maradt Iszkaszentgyörgy részér ől: 
 
Sági Ágnes                                           képvisel ő 
Tóth Károly                                          képvisel ő 
 
Jelen vannak Bakonykúti részér ől: 
 
Marics József     polgármester 
Kasza Jánosné     alpolgármester 
Dr. Fülöp Gyula    képvisel ő 
Szalmási Tamásné    képvisel ő 
 
Igazoltan távol maradt Bakonykúti részér ől: 
Törjék György     képvisel ő 
 
 
Tanácskozási joggal:  
 
Parajdi Cecília körjegyz ő 
 
Napirendi javaslat: 
 
1./ Beszámoló az Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti Községek Körjegyzősége 2011.  
     évi költségvetésének végrehajtásáról 
     Előterjesztő: körjegyző 
 
Gáll Attila Iszkaszentgyörgy polgármestere 
Köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy az ülés az Iszkaszentgyörgyi 
Képviselő-testület részéről határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselő közül 
az ülésen 5 fő jelen van. 
 
Marics József Bakonykúti polgármestere 
Köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy az ülés a Bakonykúti 
Képviselő-testület részéről határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselő közül 
az ülésen 4 fő jelen van. 
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- Iszkaszentgyörgy Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal – egyhangúlag -, 

határozathozatal nélkül – elfogadta a meghívó szerinti napirendet.  
 
 

- Bakonykúti Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal – egyhangúlag -,    
     határozathozatal nélkül – elfogadta a meghívó szerinti napirendi pontokat. 

 
 

NAPIREND  TÁRGYALÁSA 
 

1./ Beszámoló az Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti Köz ségek Körjegyz ősége 
2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 
      Előterjesztő: Parajdi Cecília körjegyző 
 
Parajdi Cecília körjegyz ő 
A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy a körjegyzőség szűkös 
költségvetésből gazdálkodik, ebből 31.285 e Ft-ot támogatásként kap, az 
előirányzathoz képest a teljesítés a működési költségvetésben 82,54 %-os. 
Támogatásértékű bevételek közül 600 e Ft-ot a Bakonykúti Önkormányzat biztosít, 
valamint 1.221 e Ft-ot a tavalyi évben az országos népszámlálás lebonyolítására a 
KSH biztosított a  körjegyzőség számára, ami teljes egészében felhasználásra került. 
Az előző évi pénzmaradvány összege 5.415 e Ft, így összességében a tavalyi évi 
bevétek 39.014 e Ft, ami az eredeti előirányzathoz képest 88,75 %-os, a módosított 
előirányzathoz képest pedig 85,44 %-os a teljesítés. A kiadások 84,67 %-ban 
teljesültek, 23.331 e Ft-tal, ennek a legnagyobb része a bérek és a bér jellegű 
kiadások, kisebb része dologi kiadások voltak. A dologi kiadások 64,61 %-os, 5.708 
e Ft-tal teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Hozzátette még, hogy a 2011. 
évi módosított pénzmaradvány összege 4.385 e Ft lett. 
 
Az Iszkaszentgyörgyi Képviselő-testület az ügyben -  5 igen szavazattal – 
egyhangúlag – ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 

 
Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

43/2012. (V.02.) Kt. sz. határozata 
 

a körjegyzőség    2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
 

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete – az Áht. 82.§.-a 
szerint  - Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti Községek Körjegyz ősége 2011. évi 
gazdálkodásának helyzetér ől szóló el őterjesztést és annak mellékleteiben 
foglaltakat – 2011. december 31-i állapotnak megfel elően: 
 

- 45.663 e Ft bevételi és kiadási el őirányzattal, valamint 
- 39.014 e Ft bevételi és 36.519 e Ft kiadási teljesí téssel, és 
- 4.385 e Ft pénzmaradvánnyal 
-  

tudomásul vette és elfogadta. 
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Bakonykúti Képviselő-testület az ügyben -  4 igen szavazattal – egyhangúlag – 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

25/2012.(V.02.) B. Önk. sz. határozata 
 

a körjegyzőség    2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete – az Áht. 82.§.-a szerint  
- Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti Községek Körjegyz ősége 2011. évi 
gazdálkodásának helyzetér ől szóló el őterjesztést és annak mellékleteiben 
foglaltakat – 2011. december 31-i állapotnak megfel elően: 
 
 

- 45.663 e Ft bevételi és kiadási el őirányzattal, valamint 
- 39.014 e Ft bevételi és 36.519 e Ft kiadási teljesí téssel, és 
- 4.385 e Ft pénzmaradvánnyal 

 
tudomásul vette és elfogadta. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt a polgármesterek az együttes ülést bezárták. 
 
 
 

K.  m.  f. 
 
 
 

   Gáll Attila                                                                                       Marics József 
 polgármester                                                                                     polgármester 
Iszkaszentgyörgy                                                                                Bakonykúti 
 
 
 
 
                                                     Parajdi Cecília 
                                                         körjegyző 
 


