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Száma: 47-4/2011.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Kapolcs, Taliándörögd, Vigántpetend községek Önkormányzata Képviselőtestülete 
               2011. április 13-án 16.00 órai kezdettel megtartott együttes testületi ülésén. 
 
Az ülés helye: Faluház 
   8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 
 
Jelen vannak: 
 
Kapolcs község részéről: 

 
Márvány Gyuláné   polgármester 
Tóth Attila    alpolgármester 
Mohos Attila    képviselő 
Szabó István    képviselő 

 
Vigántpetend község részéről: 

 
Marton Istvánné   polgármester 
Ács Lászlóné    alpolgármester 
Farkas Károly   képviselő 
Nemoda István   külsős alpolgármester 

 
Taliándörögd község részéről: 

 
Kajdi István    polgármester 
Mohos József    alpolgármester 
Berki Sándor    képviselő 

 

Igazoltan távol: 

 
Orsós János    képviselő (Kapolcs) 
Kocsis Zoltánné Kovács Erzsébet képviselő (Taliándörögd) 
Szőke András    képviselő (Taliándörögd) 
Kandikó Ferencné   képviselő (Vigántpetend) 
Nagy Péterné    képviselő (Vigántpetend) 

 
 
Tanácskozási joggal megjelent: 

 
Vizeli Zoltánné   körjegyző 

 
Jegyzőkönyvvezető: 

 
Czippné Miklós Andrea  ktv. 
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I. NAPIREND ELŐTT 
 
 
Márvány Gyuláné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 
Kapolcs község önkormányzata képviselőtestülete részéről 4 fő, Taliándörögd község 
önkormányzata képviselőtestülete részéről 3 fő, Vigántpetend község önkormányzata 
képviselőtestülete részéről 4 fő megjelent, a testületek határozatképesek, az együttes ülést 
megnyitotta.  
Kérte a képviselőket, hogy az előzetesen küldött meghívóban szereplő napirendi pontokat 
fogadják el.  
 
 
Képviselőtestületek a meghívóban szereplő napirendi pontokat egyhangúlag, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, külön határozathozatal nélkül elfogadták. 

 
 
 

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA 
Taliándörögd-Kapolcs-Vigántpetend községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetési 
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 
Előterjesztő: Vizeli Zoltánné körjegyző  

 
Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a körjegyzőség 2010. 
évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót írásban előzetesen megkapták, kérte, 
akinek a beszámolóval kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye meg.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások hangzottak el: 

 

Nemoda István külsős alpolgármester (Vigántpetend): Kérdezte, hogy mi okozza a 
28.026, illetve 27.937 e/Ft-os különbözetet? 
 
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, hogy a különbözet a területi választásokból adódik. 
170 e/Ft pénzmaradványunk van.  
 
Nemoda István külsős alpolgármester (Vigántpetend): Nekem is volt egy feltételezésem, 
mégpedig az, hogy esetleg 2009-ről volt áthozatal. Megjelöléssel meg lehetett volna oldani, 
hogy az eltérés miből adódott. Ez egy könyveléstechnikai dolog.  
 
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, azzal, hogy a választáshoz kaptunk pénzeket dologi 
kiadásra, a mi tényleges dologi kiadásainkat tudtuk pótolni. 
 
Szabó István képviselő: Kérdezte, hogy a kiadásoknál a dologi kiadás hogyan ugrik fel 2 
millióra? 
 
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, hogy minden a választásokhoz kapcsolódik.  
 
Mohos Attila képviselő: Jó lett volna jelölni a tételeket, hogy miből tevődnek össze. 
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Márvány Gyuláné polgármester: Kérte a képviselőket, amennyiben nincs több kérdésük és 
a Taliándörögd-Kapolcs-Vigántpetend községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetési 
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadják, úgy kézfeltartással jelezzék. 
 
 
Kapolcs község önkormányzata képviselőtestülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta a következő: 

 

 
    19/2011. (IV. 14.) számú képviselőtestületi  h a t á r o z a t o t 
     

Kapolcs  község Önkormányzata Képviselőtestülete a  
Taliándörögd-Kapolcs-Vigántpetend községek 
Körjegyzőségének 2010. évi költségvetési  
gazdálkodásáról szóló beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt 
formában elfogadja. 

 
 

Taliándörögd község önkormányzata képviselőtestülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta a következő: 

 

 
    12/2011. (IV. 14.) számú képviselőtestületi  h a t á r o z a t o t 
     

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselőtestülete a  
Taliándörögd-Kapolcs-Vigántpetend községek 
Körjegyzőségének 2010. évi költségvetési  
gazdálkodásáról szóló beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt 
formában elfogadja. 
 
 

Vigántpetend község önkormányzata képviselőtestülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta a következő: 

 

 
    13/2011. (IV. 14.) számú képviselőtestületi  h a t á r o z a t o t 
     

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete a  
Taliándörögd-Kapolcs-Vigántpetend községek 
Körjegyzőségének 2010. évi költségvetési  
gazdálkodásáról szóló beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt 
formában elfogadja. 
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Márvány Gyuláné polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
megköszönte mindhárom község képviselőinek a megjelenést és az együttes ülést 16 óra 25 
perckor bezárta.  
 
 

K. m. f. t. 
 
 
 
 
Márvány Gyuláné    Kajdi István    Marton Istvánné 
   polgármester   polgármester       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Vizeli Zoltánné 
        körjegyző  

 
 


