JEGYZŐKÖNYV
DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR
KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE
KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK
2012. SZEPTEMBER 24-ÉN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

Jegyzőkönyv
Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községek Körjegyzősége képviselő-testületeinek 2012.
szeptember 24-én tartott együttes nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Tóth Edina Kitti
Friedrich Krisztina
Kernuszné Janás Rita
Dr. Kiss-Jakab Árpád

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Kropf Miklós
Fürst Gábor
Simonné Rummel Erzsébet
Szöllősi Attiláné
Tóth József
Véberné Janás Valéria

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Szelthofferné Némeht Ilona
Fillér Kornél
Horeczky Lászlóné
Istenes József
Janni Mihályné

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Szafner József
Rózsahegyiné Vecsey Márta
Tóth Zoltánné
Benedek Gábor

körjegyző
aljegyző
pénzügyi vezető
intézményvezető

Tóth Edina Kitti polgármester Tisztelettel köszöntöm a mai együttes ülés valamennyi
résztvevőjét. Megállapítom, hogy Dudar képviselő-testülete 4 fővel határozatképes.
Kropf Miklós polgármester:
Bakonynána község képviselő-testülete 6 fővel határozatképes.
Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Nagyesztergár testülete 5 fővel határozatképes.
Tóth Edina Kitti polgármester:
A napirendi pontokra a meghívó szerint teszek javaslatot. Van-e valakinek más napirendi
pontra javaslata? Amennyiben nincs, aki a meghívó szerinti három napirendi pontot elfogadja,
kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy Dudar képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
Kropf Miklós polgármester:
Bakonynána község képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi
pontokat.

2

Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Nagyesztergár testülete 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pontok
1. Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községi Önkormányzatok Körjegyzőségi Hivatalának 2012. évi költségvetésének I. féléves beszámolójának jóváhagyása
2. Vegyes ügyek
1. napirendi pont:
Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községi Önkormányzatok Körjegyzőségi Hivatalának
2012. évi költségvetésének I. féléves beszámolójának jóváhagyása
Tóth Edina Kitti polgármester:
A költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó írásos előterjesztés mindenkinek a rendelkezésére
áll. A körjegyző úr kívánja-e kiegészíteni az írásos előterjesztést?
Szafner József körjegyző:
A körjegyzőség a költségvetési tervének megfelelően hajtotta végre az első fél évet. A bevételek 51,47 %-ban, a kiadások pedig 47,73 %-ban teljesültek. Ez tervszerűnek és időarányosnak
mondható. A körjegyzőség olyan feladatot nem látott el, ami a költségvetésébe ne lett volna
betervezve, illetve feladatelmaradás sem volt, ebből adódik ez a kiegyensúlyozott gazdálkodás.
Tóth Edina Kitti polgármester:
A költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amenynyiben nincs, aki a körjegyzőség 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja, kézfeltartással szavazzon. megállapítom, hogy Dudar
képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a beszámolót.
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testületének
39/2012. (IX.24.) önkormányzati határozata
Dudar Község Önkormányzat képviselő-testülete a Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községek Körjegyzőségének 2012. I. félévi költségvetési beszámolóját a jegyzőkönyv 1-4. számú
mellékletei szerinti adattartalommal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. §
(1) bekezdése alapján elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Tóth Edina Kitti polgármester
azonnal

Kropf Miklós polgármester:
Bakonynána képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a beszámolót.
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Bakonynána Község Önkormányzat képviselő-testületének
85/2012. (IX.24.) önkormányzati határozata
Bakonynána Község Önkormányzat képviselő-testülete a Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár
Községek Körjegyzőségének 2012. I. félévi költségvetési beszámolóját a jegyzőkönyv 1-4.
számú mellékletei szerinti adattartalommal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. § (1) bekezdése alapján elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Kropf Miklós polgármester
azonnal

Szelthofferné Németh Ilona polgármester:
Nagyesztergár képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a beszámolót.
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testületének
73/2012. (IX.24.) önkormányzati határozata
Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselő-testülete a Dudar-BakonynánaNagyesztergár Községek Körjegyzőségének 2012. I. félévi költségvetési beszámolóját a jegyzőkönyv 1-4. számú mellékletei szerinti adattartalommal az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV törvény 87. § (1) bekezdése alapján elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Szelthofferné Németh Ilonai polgármester
azonnal
2. napirendi pont:
Vegyes ügyek

Tóth Edina Kitti polgármester:
Vegyes ügyek között kinek van kérdése, hozzászólása?
Istenes József képviselő:
Nekem egy kezdeményezésem lenne. A környező utakon vannak olyan gócpontok, amelyek
mindhárom települést érintik. Igaz, hogy a közútkezelő fenntartásában vannak, de talán közös
erővel eredményt érnénk el. Ilyennek minősítem a nagy irodánál lévő kanyart, ahol minden
évben történik súlyos baleset. Valamilyen módon a kanyart beláthatóbbá, szélesebbé kellene
tenni, hogy elkerülhetők legyenek ezek a balesetek.
Kropf Miklós polgármester:
A Nagyesztergáron elhelyezett „30”-as táblát is célszerű lenne levenni. Az csak a bírságolásra
jó, forgalomtechnikailag nem indokolt.
Istenes József képviselő:
Mi kértük annak eltávolítását már.
Kropf Miklós polgármester:
A közútkezelő azt jelezte, hogy kizárólag az önkormányzat kérésére veszik le azt a táblát. Ha
az erről szóló döntést, vagy megkeresést kézhez kapom, akkor felveszem a kapcsolatot a társasággal.
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Tóth Edina Kitti polgármester:
Köszönjük a kezdeményezést. Elkészítjük az erre vonatkozó kérelmünket, melyet minden
település képviselője aláír és eljuttatjuk az érintettek részére.
Amennyiben a vegyes ügyek között nincs más hozzászólás, megköszönöm mindenkinek a
megjelenését, az együttes ülést 17 óra 35 perckor bezárom.

Tóth Edina Kitti
polgármester

Szelthofferné Németh Ilona
polgármester

Kropf Miklós
polgármester

Szafner József
körjegyző
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