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BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. 

 
Szám: 412/14/2013. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Sümegprága Települési 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 27-én 17,00 órakor kezdődött nyilvános 
együttes üléséről. 

 
Az ülés helye: Bazsi Község Önkormányzata Irodája 
     8352 Bazsi, Fő u. 91. 
 
Jelen vannak: 
Bazsi Község Önkormányzata részéről: Szentes László polgármester 
        Csikós Csaba alpolgármester 
        Fekete Gézáné képviselő 
        Német Rita képviselő 
 
Tobak Ferenc képviselő távolmaradása okát előre jelezte. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat részéről: 
                           Csőbör Károly polgármester 
       Szente Kálmán alpolgármester 
         Németh Béla képviselő 
         Valente József képviselő 
       Varga Tibor képviselő 
   
Tanácskozási joggal részt vesz: Borsné Marton Judit aljegyző 
             Horváth Zoltán Imréné gazd.főea.  
      
Jegyzőkönyv-vezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Szentes László polgármester köszöntötte az együttes ülésen megjelenteket.  
Megállapította, hogy Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozatképes, mivel 
a megválasztott 4 fő képviselő közül 3 fő és a polgármester megjelent. Elmondta, hogy 
Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége munkáját ezzel a beszámolóval lezárják. 
 
Csőbör Károly polgármester köszöntötte az együttes ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 
határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselő és a polgármester megjelent. 
 
Szentes László polgármester az együttes ülést megnyitotta. 
 
Csőbör Károly polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Németh Béla és Valente 
József képviselőket.          
   
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta. 
 
Szentes László polgármester javasolta a meghívóban szereplő napirend elfogadását.  
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendet 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint elfogadta. 
 
Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta a napirend elfogadását. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint elfogadta. 
 
 
Napirend: 
 
     1.  Javaslat Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének  
          végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. 
     

1. Napirend: 
Tárgy: Javaslat Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének  
            végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására 
   Előterjesztő: Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester elmondta, hogy a régi felállásban kezelhetőbb volt a két 
önkormányzat tekintetében a feladatellátás. A jelenlegi esetben viszont próbálják meg közös 
erővel a megoldást megtalálni a problémákra. 
Megkérte Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. ismertesse az előterjesztést. 
 
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. ismertette az előterjesztést.  
 
Szentes László polgármester megköszönte az előterjesztés ismertetését. Megkérdezte, 
hogy a bevételek teljesítése rovatban Sümegprága önkormányzatának elmaradása van, mit 
jelent ez.  
 
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. válaszolta, nincs elmaradás, mind két település 
teljesítette a finanszírozási kötelezettségét. A körjegyzőség számláját 2012. december 
végével meg kellett szüntetni, és a számlán lévő összeg a székhely önkormányzat számlájára 
lett visszautalva.  
 
Szentes László polgármester elmondta, pénzmaradvánnyal zárt a körjegyzőség, 
véleménye szerint a beszámolót el lehet fogadni. Mivel több kérdés, hozzászólás nem 
hangzott el, szavazásra bocsátotta a Körjegyzőség 2012. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámoló elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata képviselő-testülete a határozati javaslatot 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   23/2013. (II. 27.) határozata 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete   az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. 
törvény alapján és a 249/2000. (XII. 24 ) Korm. rendelet 13/A. §-ában foglaltaknak  
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megfelelően Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2012. évi gazdálkodásáról 
szóló záró beszámolóját az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

1. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2012. évi  
 

a)  bevételi főösszegének teljesítése              20 380  ezer  Ft 
b)  kiadási főösszegének teljesítése               20 380 ezer  Ft  

 
1.1 A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az előterjesztés  

2. melléklete  tartalmazza. 
 

2. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége, mint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv vagyonát az előterjesztés 1. mellékletében részletezett záró 
mérlegadatok alapján  állapítja meg. 

 
3. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2012. évi előirányzat maradványát 

a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 
 

3.1 A 4. mellékletben kimutatott kötelezettségvállalás Sümegprága Települési 
Önkormányzatnál, mint fenntartó székhely önkormányzatnál kerül előírásra. 

 
3.2 A kötelezettséggel nem terhelt maradvány a fenntartó önkormányzatok között 

lakosságszám arányosan kerül felosztásra. 
 

3.3 A pénzmaradvány kimutatását  az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.  
 
4. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2012. évi átlagos statisztikai 

létszáma  6 fő.  
 
Felelős: Szentes László  polgármester 
Határidő: azonnal 

 
  
Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta a Körjegyzőség 2012. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását. 
            
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
   20/2013. (II. 27.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete   az államháztartásról szóló 
2011.évi CXCV. törvény alapján és a 249/2000. (XII. 24 ) Korm. rendelet 13/A. §-ában 
foglaltaknak  megfelelően Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2012. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolóját az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

1. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2012. évi  
 

a)  bevételi főösszegének teljesítése             20 380  ezer  Ft 
b)  kiadási főösszegének teljesítése               20 380 ezer  Ft  
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1.1 A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 
előterjesztés  2. melléklete  tartalmazza. 

 
2. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége, mint önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv vagyonát az előterjesztés 1. mellékletében részletezett záró 
mérlegadatok alapján  állapítja meg. 

 
3. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2012. évi előirányzat maradványát 

a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 
 

3.1 A 4. mellékletben kimutatott kötelezettségvállalás Sümegprága Települési 
Önkormányzatnál, mint fenntartó székhely önkormányzatnál kerül előírásra. 

 
3.2 A kötelezettséggel nem terhelt maradvány a fenntartó önkormányzatok között 

lakosságszám arányosan kerül felosztásra. 
 

3.3 A pénzmaradvány kimutatását  az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.  
 
4. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2012. évi átlagos statisztikai 

létszáma  6 fő.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
Az együttes ülésnek több tárgya nem volt, Szentes László polgármester úr az együttes ülést 
17,36 órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Szentes László       Csőbör Károly   Borsné Marton Judit 
           polgármester             polgármester           aljegyző 
  
 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 

    Németh Béla                             Valente József 
           képviselő                                                                   képviselő 


