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J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 
 
 

Készült: Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti Községi Önk ormányzat Képvisel ı-
testületeinek 

  az Iszkaszentgyörgyi Községházán (Iszkaszentgyörg y, Kossuth tér 1. ) 
2008. szeptember 15-én 8.00 órakor megtartott együt tes nyilvános testületi 

ülésér ıl. 
 
 
 
Iszkaszentgyörgy részér ıl: 
Jelen voltak: Gáll  Attila      polgármester 
 Ampli Ferenc      alpolgármester 
 Fülöpné Nagy Anikó      képvisel ı  
 Baranyai Ferenc      képvisel ı 
 Kisné Szonn Ibolya      képvisel ı  
 Kovács Péter      képvisel ı 
 Nagy Ágnes      képvisel ı 
 Palkovics István                 képvisel ı 
 
Távol maradtak: Kavecz László      képvisel ı 
 Gál Diána képvisel ı 
 
 
 
Bakonykúti részér ıl:  
Jelen voltak:  Marics Józsefné  polgármester 
 Deák Dezsı Zoltán alpolgármester 
 Andrásy Ferencné  képvisel ı 
 Bódis Gyula képvisel ı 
 Kaufmann Jen ıné képvisel ı 
 Ács Zoltán képvisel ı 
  
 
Tanácskozási joggal: Parajdi Cecília aljegyz ı 
 
 
 
Gáll Attila polgármester (Iszkaszentgyörgy)  
Köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette a meghívó szerinti napirendi javaslatot. 
 
Az Iszkaszentgyörgyi Képviselı-testület – 8 igen szavazattal – egyhangúlag -, 
határozathozatal nélkül – elfogadta a napirendi pontokat. 
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Marics Józsefné polgármester (Bakonykuti)  
Szintén köszöntötte a megjelenteket majd ismertette a meghívó szerinti napirendi 
javaslatot. 
 
A Bakonykuti Képviselı-testület – 6 igen szavazattal – egyhangúlag -, 
határozathozatal nélkül – elfogadta a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok : 
 
1./ Javaslat az Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Körjegy zıség 2008. évi I. féléves 
     gazdálkodásának helyzetér ıl 
 
2./ Javaslat az Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Körjegy zıség 2008. évi    
költségvetésének módosítására 
 

 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA  
 
 
1./ Javaslat az Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Körjegy zıség 2008. évi I. féléves  
     gazdálkodásának helyzetér ıl -mely írásban a jegyzıkönyvhöz csatolva. 
 
Parajdi Cecília aljegyz ı 
Röviden ismertette a Körjegyzıség tekintetében, hogy a bevételek a tervezetthez 
képest 44,20 %-ban, a kiadások pedig 35,98 %-ban teljesültek. Kérte, hogy a 
Körjegyzıség 2008. évi költségvetésének I. féléves teljesítését a képviselı-testületek 
16.938 eFt bevétellel és 13.790 eFt kiadással hagyják jóvá. 
 
Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 képviselı 
jelenlétében – 8 igen szavazattal, egyhangúlag, 
 
Bakonykuti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5 képviselı jelenlétében – 5 
igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta. 

 
 

117/2008. (IX. 15.) sz. Kt. Határozat  
 
Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete   - az Áht. 79.  
§-ában foglaltak szerint – tájékozódott az Iszkasze ntgyörgy-Bakonykúti 
Körjegyz ıség 2008. I. féléves gazdálkodásának helyzetér ıl. 
Az elıterjesztést és annak mellékleteiben foglaltakat – 2 008. június 30-i 
állapotnak megfelel ıen: 
 

- 38.322 e Ft bevételi és kiadási el ıirányzattal, valamint 
- 16.938 e Ft bevételi és 13.790 e Ft kiadási teljesí téssel 

 
tudomásul vette és elfogadta. 
 
                                             .------------------------------ 
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Bakonykuti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5 képviselı jelenlétében – 5 
igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta. 

 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
59/2008. (IX. 15.) B. Önk. sz. Határozata  

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete   - az Áht. 79.  
§-ában foglaltak szerint – tájékozódott az Iszkasze ntgyörgy-Bakonykúti 
Körjegyz ıség 2008. I. féléves gazdálkodásának helyzetér ıl. 
Az elıterjesztést és annak mellékleteiben foglaltakat – 2 008. június 30-i 
állapotnak megfelel ıen: 
 

- 38.322 e Ft bevételi és kiadási el ıirányzattal, valamint 
- 16.938 e Ft bevételi és 13.790 e Ft kiadási teljesí téssel 

 
tudomásul vette és elfogadta. 
 
                                                  --------------------------- 
 
2./ Javaslat az Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Körjegy zıség 2008. évi    
költségvetésének módosítására – elıterjesztés csatolva 
 
A javaslat ügyében: 
- Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 képviselı 
jelenlétében – 8 igen szavazattal, egyhangúlag, 
 
- Bakonykuti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5 képviselı jelenlétében – 5 
igen szavazattal, egyhangúlag  
a  következı határozatot hozta: 
 
 
 

118/2008. (IX. 15.) sz. Kt. Határozat  
 
Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete   az 
Iszkaszentgyörgy-Bakonykuti Községek Körjegyz ısége 2008. évi 
költségvetésének elfogadásáról szóló 26/2008. (II.1 5.) sz. határozatát és ennek 
megfelel ıen a körjegyz ıség 2008. évi költségvetését a határozat melléklete ként 
csatolt javaslatban foglaltak szerint módosítja. 
 
 
                                              ----------------------------- 
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Bakonykuti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5 képviselı jelenlétében – 5 
igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta. 
 
 
 
  
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
60/2008. (IX. 15.) B. Önk. sz. Határozata  

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ı-testülete   az Iszkaszentgyörgy-
Bakonykuti Községek Körjegyz ısége 2008. évi költségvetésének elfogadásáról 
szóló 11/2008. (II.15.) B. Önk. sz. határozatát és ennek megfelel ıen a 
körjegyz ıség 2008. évi költségvetését a határozat melléklete ként csatolt 
javaslatban foglaltak szerint módosítja. 
                                                    -------------------- 
 
 
Egyéb napirend nem lévén a polgármesterek az együttes ülést bezárták. 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

 
      Gáll Attila                                                                                  Marics Józsefné 
   polgármester                                                                                  polgá rmester 
Iszkaszentgyörgy                                                                                 Bakon ykuti 
 
 
 
 
 

Parajdi Cecília 
aljegyz ı 

 
 


