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ELŐTERJESZTÉS 
Bazsi Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 

2011. december  12– én tartandó nyilvános ülésére 
 
 
Tárgy :                Javaslat Bazsi Község  Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről  
                          szóló  1/2011.(II.9.)  önkormányzati rendeletének módosítására 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Önkormányzatunk 2011. évi költségvetésében év közben bekövetkezett változások  miatt 
szükséges a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.9.) rendeletünk módosítása. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat) 22. §-a szerint: 

 „ (1)A jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe 
véve a miniszter gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy 
módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály 
keretében 

a) az elavult, szükségtelenné vált, 
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, 
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei 

számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással 
felváltható, 

d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként 
alkalmazhatatlan, vagy 

e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító, 
a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve 
megfelelő módosítására kerüljön sor. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet 
esetén a Magyar Nemzeti Bank elnöke, a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyeletének elnöke, az önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik.” 

 
 Fentiekre tekintettel került sor a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.9.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, mely alapján került sor az önkormányzati 
rendelet módosítására. 
 
A mellékelt rendelet-tervezet : 
- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal, 
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet figyelembevételével, 
került összeállításra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
Az előzőekben hivatkozott törvény 17. §-a szerint: 
„(1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által 
előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, 
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni 
kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a 
közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez. 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételeket.” 
 
Minderre figyelemmel készült el a hatásvizsgálat, melynek eredményéről az alábbi 
tájékoztatást adom: 
 
 

Hatásvizsgálat 
 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. §  és 17.§ (1) bekezdése 
alapján 

 
 

A rendelet-tervezet címe:  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                                            /2011.(  ) rendelete az önkormányzat 2011. évi 

költségvetésének módosításáról 
 
Társadalmi-gazdasági hatása:  A rendelet hozzájárul a település alapellátási 
feladatainak megvalósíthatóságához, a költségvetésben tervezett feladatok 
végrehajthatóságához. 

 
Költségvetési hatása:  A költségvetés -  abban az esetben, ha az előterjesztés 
szerinti tartalommal fogadja el a képviselő – testület – végrehajtható. 

 
Környezeti, egészségi következményei: nem kimutatható 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  A rendelet hatályba lépésével az 
adminisztrációs terhek kis mértékben növekednek. 
 
 
Egyéb hatása:    Nincs. 

 
A rendelet megalkotásának szükségessége:  A költségvetést érintő év közben 
bekövetkezett változásokat , központi költségvetésből kapott forrásokat és 
felhasználásukat , pénzügyi teljesítést igénylő testületi döntéseket a költségvetési 
rendeleten át kell vezetni. Pénzügyileg csak olyan kötelezettségvállalás teljesíthető, 
amelyre az önkormányzat költségvetési rendelete előirányzatot biztosít. 
 



  
 
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható kö vetkezmények:  
mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés miatt  törvényességi észrevétel  

 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:    

- személyi:  rendelkezésre áll 
- szervezeti:  nincs, 

      -     tárgyi:  nincs 
- pénzügyi:  nincs. 

 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
A Jat. 18. § (1) szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője 
indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a változásokat amelyek a javasolt 
szabályozást szükségessé teszik. 
 
 

INDOKOLÁS 

Bazsi Község  Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
2011. évi költségvetésér ől szóló  1/2011. (II.9.) rendeletének módosításához  

 
 
BEVÉTELEK  
A bevételek módosítását a központi forrásból biztosított , utólag igényelhető támogatások , 
valamint a működési célra átvett, nem tervezett támogatások teszik indokolttá.  
 
Központi bevételek:  
Központi bevételekből a működési bevételek változása  
az alábbiak szerint: 
a) egyes jöv.pótló támogatások és kiegészítések                                   3 428 ezer Ft 
(részletes kimutatást az előterjesztés melléklete tartalmazza) 
b) kompenzáció                                                                                           117 ezerFt 
c) közművelődési érdekeltség növelő támogatás                                        230 ezer Ft 
   
átvett pénzeszközök 
támogatásértékű, működési célra átvett pénzeszközök                              447   ezer Ft 
ebből: 
- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása    105 ezer Ft 
- rendkívüli GYVT                                                   342 ezer Ft 
 
Hitelek                                                                                                           3 ezer Ft 
 
 
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN:                                               4 225 ezer Ft 
 
KIADÁSOK  
A kiadások módosítását  részben a központi támogatások miatt, részben év közben hozott 
képviselő-testületi döntések miatt módosítottuk. Néhány kiadás esetében a ténylegesen 
felmerülő kiadásoknak megfelelően átcsoportosítást végeztünk. 
 
Működési kiadások 
Személyi juttatások: 
Egyéb közfoglalkoztatás ( közcélú foglalkoztatás 2010.)                                             1 070 ezer Ft 
 



  
 
Munkaadót terhelő járulékok                                                                           128 ezer Ft 
 
Dologi kiadások 
Települési hulladékgazdálkodás                                                                - 1 000 ezer Ft 
(a tervezettől eltérően nem emelkedett a szemétszállítási díj) 
Eseti pénzbeni ellátások                                                                                                23 ezer Ft 
Köztemetés                                                                                                                    26 ezer Ft 
 
Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                                        4 208 ezer Ft 
 Ebből: 
- munkanélküliek segélyezése                             2 508 ezer Ft 
- lakásfenntartási támogatás                                   616 ezer Ft 
- ápolási díj                                                              137 ezer Ft 
- időskorúak járadéka                                              167 ezer Ft  
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                   342 ezer Ft 
- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása      105 ezer Ft 
- Bursa                                                                     100 ezer Ft 
- köztemetés                                                             233 ezer Ft 
   
Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás                                   70 ezer Ft 
Ebből: 
- támogatás magyar nyelvű óvoda létrehozásához     20 ezer Ft 
- Bazsi közalapítvány támogatása                               50 ezer Ft 
 
Tartalék                                                                                                      - 300 ezer Ft 
 
 
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN:                                                     4 225 ezer Ft 
 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet  tervezetet szíveskedjen 
megvitatni, majd elfogadni. 
 
 
                                          
Bazsi, 2011-12-08 
 
                                                                                   Szentes László 
                                                                                    polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette:                                                       
                                                     Horváth Zoltán Imréné gazdálkodási főelőadó 
                                                      (Vincze József Ágostonné dr. körjegyző megbízásából) 
 
 
 
 
 
 
 



BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
előterjesztés melléklete 

KÖZPONTI FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA
2011.12.07

Egyes jövedelempótló kiegészítések és támogatások
közcélú RSZS RÁT lakásft. id ősk. ápolási kompenzáció közmű közm. ÖSSZES

hónap GYVT fogl. bérpótló járadéka díj össz. érd.növel ő központi
7 114 161 349 980 100 530 33 345 27 435 625 451 230000

8 162 400 113 243 372 780 120 330 33 345 27 435 667 133

9 97 425 166 060 109 530 33 345 27 435 433 795

10 112460 415 340 102 420 33 345 27 435 691 000

11 179 800 112 460 539 980 73 710 33 345 27 435 786 930

12 17 631 96 520 109 080 0 223 231 117700

változás 342200 0 567380 1940660 615600 166725 137175 3427540 117700 0 230000 0 3775240

MŰKÖDÉSI 0 567380 1940660 615600 166725 137175 3427540 3775240

FELHALMOZÁSI 0 0

előző 618190 764664 2508380 844920 279585 191115 5206854 75544 0 5 282 398

MINDÖSSZESEN342200 618190 1332044 4449040 1460520 446310 328290 8634394 117700 75544 230000 0 9057638

MŰKÖDÉSI 8982094

FELHALMOZÁSI 75544

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
 /2011 . (         ) 

 
R E N D E L E T E 

az önkormányzat  2011. évi költségvetésének módosít ásáról  
 
Bazsi Község Önkormányzata képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű 
szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) 
pontjában,  az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a 
következőket rendeli el:  
 
1.§ Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2011.(II.9.) önkormányzati rendelet 
 ( a továbbiakban :Rendelet) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„ 1. § (1) Bazsi Község  Önkormányzata képviselő-testülete ( a továbbiakban: 

Képviselő-testület)az önkormányzat 
 
     a)  bevételi főösszegét                                                     60 153  ezer Ft-ban, 
     b)  kiadási főösszegét                                                      60 153  ezer Ft-ban 
         állapítja meg. „ 
 
2. §  A Rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.         
 
3. § A Rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 „ 2. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi 

főösszegből a működési célú  bevételek összegét  52 754  ezer Ft-ban , amelyből                       
működési hitel    5 569  ezer Ft ,    állapítja meg.” 

 
4.§ A Rendelet 2.1 melléklet helyébe a rendelet 2. melléklete, a Rendelet 2.1b 

melléklet helyébe a rendelet 3. melléklete, a Rendelet  2.1c melléklete helyébe a 
rendelet 4. melléklete lép.  

 
5.§ A Rendelet 4.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
  „ 4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és fenntartási kiadásainak 

kiemelt előirányzatait  az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
Működési kiadások                                                       52 754  ezer Ft 
 
Ebből: 
a) személyi jellegű juttatások                                       14 941   ezer Ft 
b) munkaadót terhelő járulékok                                     3 288  ezer Ft 
c) dologi kiadások                                                        14 610   ezer Ft 
d) ellátottak pénzbeni juttatásai                                    11 094  ezer Ft 
e) támogatások, pénzeszköz átadások                          8 821   ezer  Ft „ 



  
  

 
6.§  A Rendelet 2.2 melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete, a Rendelet 2.3 
melléklete helyébe a rendelet  6. melléklete ,a Rendelet 2.4 melléklet helyébe a 
rendelet 7. melléklete lép.  
 
 
 
 7.§. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 

  
 
 
 
 
 
               
                                                    Szentes László             Vincze József Ágostonné dr. 
                                                      polgármester                              körjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
Kihirdetve: 
 
Sümegprága, 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

1.melléklet a   /2011.(..).önkormányzati rendelethez
BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
    ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA

2011 2012 2013
ezer forintban

A B C D E F
1 megnevezés 2011 2012 2013
2 I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
3 Bevételek E* M*
4 intézményi bevételek 1809 1809 1809 1809 1900
5 sajátos bevételek 10096 10096 10096 6862 6900
6 költségvetési támogatás 9849 15056 18831 11900 11950
7 SZJA bevétel 11102 11102 11102 11800 11850
8 pénzeszköz átvétel 4900 4900 5347 8500 7800
9 rövid lejáratú hitelek 6184 5566 5569 3509 3580

10 ebből folyószla hitel 5000

11 kölcsönök megtárülése
12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 43940 48529 52754 44380 43980
13
14 Kiadások
15 személyi juttatások 13871 13871 14941 13980 13980
16 munkaadót terhelút terhelő járulékok 3160 3160 3288 4700 4700
17 dologi kiadások 15561 15561 14610 13500 13500
18 ellátottak pénzbeni juttatásai 2297 6886 11094 12200 11800
19 Tám, műk.c pénzeszk átadások 8751 8751 8821 3200 2900
20 9000 8900
21 tartalékok 300 300
22 céltartalék
23 KIADÁSOK ÖSSZESEN 43940 48529 52754 44380 43980
24
25 II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
26 Bevételek
27 előző évi pénzmaradvány 5000 5000 5000 2300 2300
28 pénzeszköz átvetel 600 600 600 469 2890
29 sajátos bevételek 766 766 766 1000 1000
30 költségvetési támogatás 958 1033 1033 250
31 t.eszköz értékesítés 0
32 fejlesztési hitel
33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7324 7399 7399 4019 6190
34
35 Kiadások
36 beruházások 7024 7024 7024 4019 6190
37 felújítások 200 200 200
38 pénzeszköz átadások 100 175 175 0
39
40
41 KIADÁSOK ÖSSZESEN 7324 7399 7399 4019 6190
42
43 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 51264 55928 60153 48399 50170
44 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 51264 55928 60153 48399 50170

*
E: eredeti előirányzat M: módosított előirányzat
 
 
 
 
 



2.melléklet a   /2011.(..).önkormányzati rendelethez
BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2011. ÉVI EL ŐIRÁNYZATA 
ezer forintban

A B C D E F G H
1 cím alcím int.bevételek sajátos bev. kötlstgv.tám átvett p.eszk h itel p.maradvány                   összesen

2 előirányzat módosított ei. el őirányzat módosított ei. el őirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei. el őirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei. el őirányzat módosított ei.

3 I.  ÖNKORMÁNYZAT
4 383103 tel.hulladék vegyes 0 0
5 841126 Önk.többc.KT igazg.tev 395 395 457 457 5566 5569 6418 6421
6 841402 közvilágítás 0 0
7 841403 Város-községgazd.szolg 0 0
8 889921 szociális étkeztetés 1379 1379 1379 1379
9 889928 falugondnoki szolgáltatás 0 0
10 890442 hosszú távú foglalkoztatás 3943 1031 3943 1031
11 910123 könyvtári tevékenység 500 500 500 500
12 910502 közm.int.köz.színterek 0 0
13 960302 köztemető fennt.műk. 20 20 20 20
14 841901 Önk.Tckist.t.elszám. 10096 10096 26158 29933 36254 40029
15 910203 Múzeumi.kiáll.tev. 15 15 15 15
16 890441 rövid távú közfgolalkoztatás 2912 2912
17 882124 RGYVT 342 342
18 882125 közlekedési támogatás 105 105

19 I.CÍM ÖSSZESEN 1809 1809 10096 10096 26158 29933 4900 5347 5566 5569 0 0 48529 52754

20
29
30 MINDÖSSZESEN 1809 1809 10096 10096 26158 29933 4900 5347 5566 5569 0 0 48529 52754

 
 
 
 
 
 
 
 



3. melléklet a ………../2011.(……) önkormányzati rendelethez

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
Sajátos m űködési bevételek, valamint átengedett adók jogcímen ként

2011. E Ft
előirányzat módosdított módosdított

CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS előirányzat el őirányzat

I. ÖNKORMÁNYZAT
841901 Önk.valamint többcélú kistérségi társ.elsz.-i 10096 10096 10096

átengedett központi adó
gépjárműadó 1456 1456 1456

helyi adók
iparűzési adó 4800 4800 4800
talajterhelési díj 140 140 140
kommunális adó 3700 3700 3700

CÍMEK MINDÖSSZESEN 10096 10096 10096

Működési célra átvett pénzeszközök
2011.

előirányzat módosdított módosdított

cím alcím megnevezés előirányzat el őirányzat

I. ÖNKORMÁNYZAT
841126 Önkormányzatok igazg.tevékenysége 457 457 457

Sümegprága Önkormányzat: 457 457 457
óvodásjárat biztosítása
2010.ÉVI 301 2011.ÉVI 156

890441 rövid távú közfoglalkoztatás 2912 2912 2912

890442 hosszú távú közfoglalkoztatás 1031 1031 1031

910123 könyvtári szolgáltatás 500 500 500
mozgókönyvtár 500 500 500

882125 mozgáskorlátozottak közlekedési tám. 105

882124 Rendkívüli GYVT 342

CÍMEK MINDÖSSZESEN 4900 4900 5347  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

4.melléklet a    /2011.(  ) önkormányzati rendelethez
BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS JOGCÍMENKÉNT
2011. Forintban

A B C D E
1 CÍM előirányzat módosított módosított

2 ALCÍM MEGNEVEZÉS előirányzat el őirányzat

3 I.Önkormányzat
4 841901 Önk.többcélú kist.társ.elszámolásai

5 általános önk. feladatok 4633348 4633348 4633348
6 önkorm.üzemeltetési, sport és kulturális fel. 3600000 3600000 3600000

7 lakott külterülettel kapcs. Feladatokcs.fel. 75748 75748 75748

8 Hátrányos helyzetű tel. Támogatása 957600 957600 957600

9 0 0 0
10
11
12
13 Szociális feladatok 6172990 6172990 6172990
14 szociális étkeztetés 608960 608960 608960

15 pénzbeni szoc. Feladatok 3567480 3567480 3567480

16 falugondnoki szolgálat 1996550 1996550 1996550

17
18
19
20 0 0 0
21
22
23
24
25
26 SZJA 11102350 11102350 11102350
27 átengedett SZJA 1797920 1797920 1797920

28 SZJA kiegészítés 9304430 9304430 9304430

29
30
31 Egyéb bérpótló juttatások 5206854 8634394

32
33
34 Központi támogatások 75544 305544

35 közműfejl.hozzájárulás 75544 75544

36 közm.érdekeltség növelő tám 230000

37
38 Egyéb központi támogatások 117700

39 kompenzáció 117700

40
41
42
43
44 MINDÖSSZESEN 21908688 27191086 30966326
45 ebből:
46 összes működési bevétel 20951088 26157942 29933182

47 felhalmozási bevétel 957600 1033144 1033144  
 
 
 
 
 
 



BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5.melléklet a    /2011.(  ) önkormányzati rendelethez

 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK EL ŐIRÁNYZATA 
2011 ezer forintban

A B C D E F
1 cím alcím személyi juttatások m.adót terh.járulék dologi kiadás ok tartalékok dologi kiadások

2 előirányzat módosított el őirányzat módosított el őirányzat módosított el őirányzat módosított el őirányzat módosított

3 I.  ÖNKORMÁNYZAT ,
4 383103 tel.hulladék vegyes 4359 3359 4359 3359
5 841126 Önk.többc.KT igazg.tev 4356 4356 1208 1208 2723 2723 300 8587 8287
6 841402 közvilágítás 1213 1213 1213 1213
7 841403 Város-községgazd.szolg 2506 2506 693 693 1845 1845 5044 5044
8 889921 szociális étkeztetés 2000 2000 2000 2000
9 889928 falugondnoki szolgáltatás 1621 1621 424 424 1484 1484 3529 3529
10 890442 hosszabb távú közfgolalkoztatás 4596 1146 621 155 5217 1301
11 910123 könyvtári tevékenység 792 792 214 214 264 264 1270 1270
12 910502 közm.int.köz.színterek 1339 1339 1339 1339
13 960302 köztemető fennt.műk. 281 281 281 281
14 910203 Múzeumi, kiáll.tevékenység 53 53 53 53
15 882129 eseti pénzbeli ellátások 23 23
16 882203 köztemetés 26 26

890441 rövid időtartamú közfoglalkoztatás 3450 466 3916
18 890443 egyéb közfoglalkoztatás 1070 128 1198
17 I.CÍM ÖSSZESEN 13871 14941 3160 3288 15561 14610 0 0 32892 32839
29
30
31
32 MINDÖSSZESEN 0 13871 14941 3160 3288 15561 14610 0 0 32892 32839  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

6.melléklet a    /2011.(  ) önkormányzati rendelethez
Bazsi Község Önkormányzata

ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI

2011. ezer forintban

A B C D E
1 CÍM  megnevezés eredeti módosított

2 ALCÍM előirányzat el őirányzat

3 I.Önkormányzat  
4 Rendszeres pénzbeli ellátások 1217 5806 9234
5
6 882111 rendszeres szociális segély 670 3943 6451
7 Rendszeres szoc.segély 1184 1751
8 RÁT bérpótló 498 4700
9 bérpótló juttatás 2261 0

10
11 882112 időskorúak járadéka 44 324 491
12 1 fő
13 882113 lakásfenntartási tám. Normatív 132 977 1593
14 23 fő
15 882115 ápolási díj alanyi jogon 89 280 417
16 1 fő
17 882116 ápolási díj méltánoyssági alapon 282 282 282
18 4 fő 
19
20
21
22
23
24
25 eseti pénzbeli ellátások 1080 1080 1860
26
27 882122 átmeneti segély 150 150 150
28 , , ,
29 882123 temetési segély 60 60 60
30
31 882124 rendkívüli GYVT 450 450 792
32 iskolakezdési támogatás 450 450 450

33 egyszeri GYVT 342

34 882129 egyéb önk.eseti pénzbeli ell. 340 340 440
35 BURSA
36 882202 közgyógyellátás 80 80 80
37
38 882125 mozgáskorl.kölekedési tám 105
39
40 882203 Köztemetés 233
41
42
43
44

45 I. CÍM MINDÖSSZESEN 2297 6886 11094
 
 
 
 
 



7.melléklet a    /2011.(  ) önkormányzati rendelethez
Bazsi Község Önkormányzata

TÁMOGATÁSÉRTÉK Ű MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
                  2011.

ezer forintban
A B C D E

1 CÍM  megnevezés
2 ALCÍM előirányzat

3 I. ÖNKORMÁNYZAT
4
5 841126 Önk.igazgatási tevékenysége 8646 8646 8666
6 TCKT Sümeg 747 747 747
7 tagdíj 439Ft/fő 184 184 184
8 ügyvédi munkadíj 8 8 8
9 pedagógiai szakszolgálat 243 Ft/fő 102 102 102

10 orvosi ügyelet 1079 Ft/fő 453 453 453
11
12
13 központi ktsgvetési szerv tám 20
14
15 Önkormányzat Sümeg 474 474 474
16 iskola támogatás 270 270 270
17 támogatói szolgálat 29 29 29
18 gyermekjóléti szolgálat 175 175 175
19
20
21 Önkormányzat Zalaszántó 700 700 700
22 iskola támogatás 700 700 700
23
24 Önkormányzat Sümegprága 6725 6725 6725
25 körjegyzőség 5961 5961 5961
26 óvoda 472 472 472
27 takarító 292 292 292
28
29
30 890301 Civil szervezetek m űködési támogatása 105 105 155
31 Tűzoltó Köztestület Sümeg 105 105 105
32 Közalapítvány Bazsi 50
33 I.CÍM ÖSSZESEN 8751 8751 8821
34
42
43
44

45 MINDÖSSZESEN 8751 8751 8821  
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete 2011. december 12-én 

tartandó nyilvános ülésére 
 

 
 
 
Tárgy: Javaslat Bazsi Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének az 
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelete megalkotásá ra 
 
 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület ! 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) – (2) bekezdéseiben 
foglaltak alapján az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadásáig és 
hatályba lépéséig  a gazdálkodás zavartalanságának biztosítása érdekében 
szükséges az átmeneti gazdálkodásról rendelet alkotása. 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 
 
„(1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által 
előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, 
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni 
kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a 
közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez. 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételeket.” 
 
 



  
 

Minderre figyelemmel készült el a hatásvizsgálat, melynek eredményéről az alábbi 
tájékoztatást adom: 
 
 

Előzetes hatásvizsgálat 
 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 
 
 

A rendelet-tervezet címe:     Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-
testületének …/2011. (...….) önkormányzati rendelete az 
átmeneti gazdálkodásról 

 
Társadalmi-gazdasági hatása:  az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
elfogadásáig     és hatályba lépéséig  a gazdálkodás zavartalanságának, a település 
működőképességének biztosítása 

Költségvetési hatása:   Költségvetési hatás, abban az esetben, ha az 
előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el a képviselő – 
testület, nem mutatható ki. 

 
Környezeti, egészségi következményei:  nincs  

 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  nincs 

 
Egyéb hatása:                   nincs. 

 
A rendelet megalkotásának szükségessége:  az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének elfogadásáig     és hatályba lépéséig  a gazdálkodás 
zavartalanságának, a település működőképességének biztosítása 

 
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható kö vetkezmények:  Az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) – (3) bekezdéseiben 
foglaltak szerint kell az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadásáig és 
hatályba lépéséig a rendelet hiányában eljárni, rendkívüli gazdálkodási körülmények 
felmerülésének anyagi fedezete ez esetben azonnal nem biztosítható. 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek :  a) személyi: nincs 
                                                                                    b) szervezeti: nincs 
                                                                                    c) tárgyi: nincs 
                                                                                    d) pénzügyi: nincs 

 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
A Jat. 18. § (1) szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője 
indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai 
okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá 
ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. 
 
 
 
 
 



  
 

Indokolás 
az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rend elet-tervezethez 

 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. §-a szerint  
„ (1) Ha a költségvetési rendeletet azon év január 1-jéig, amelyre az szól, a 
képviselőtestület nem állapította meg, akkor az átmeneti gazdálkodásról rendeletet 
alkothat, amelyben felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a helyi önkormányzat 
bevételeit folytatólagosan beszedhesse és kiadásait fedezhesse, illetve 
meghatározza, milyen intézkedéseket tehet a rendelet keretein belül. 

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a 
felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet 
hatálybalépésének napján megszűnik. A felhatalmazás időtartama alatt beszedett 
bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe kell beilleszteni. 

(3) Ha az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályának lejártáig a képviselő-
testület a költségvetési rendeletet nem állapítja meg, akkor az (1)-(2) bekezdést kell 
megfelelően alkalmazni.” 
 
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadásáig     és hatályba lépéséig  
a gazdálkodás zavartalanságának, a település működőképességének biztosítása 
indokolja a rendelet megalkotásának szükségességét. A jogi szabályozás várható 
hatása, hogy szervezetten, zavartalanul biztosítható a jelzett időszakban is a 
település működőképessége. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az átmeneti gazdálkodásról  
szóló - mellékelt - rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni.  
 
Sümegprága, 2011. december 5. 
 
 
 
          
 
                       Vincze József Ágostonné dr. 

                        körjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

MELLÉKLET 
                                                                                                                          

Bazsi Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
 

…/2011. (…….) önkormányzati rendelete 
 

az átmeneti gazdálkodásról 
( t e r v e z e t ) 

 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 76. § (1) – (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás  alapján,  a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
1.§      A 2012. évi  költségvetés elfogadásáig terjedő időszakra – a gazdálkodás   

     zavartalanságának biztosítása érdekében – felhatalmazást kap e rendeletben  
     foglaltaknak megfelelően a polgármester, hogy az önkormányzati    
     bevételeket beszedje és a kiadásokat teljesítse. 

 
2.§ (1) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy Bazsi Község Önkormányzata  
           költségvetési szervei (körjegyzőség, óvoda) részére az alapműködéshez 
szükséges   
           pénzügyi forrásokat    biztosítsa. 
                
 
      (2)   E rendelet hatályba lépése előtt keletkezett – gazdálkodást érintő –   
              megállapodásokat és szerződéseket, a belőlük származó jogokat és    
              kötelezettségeket érvényesíteni, illetve teljesíteni kell. 
 
      (3)    Fejlesztés és felújítás tekintetében új kötelezettség nem vállalható. 
 
3.§         Az előző évi szabad pénzmaradvány terhére, annak jóváhagyásáig  
              kötelezettség   nem    vállalható. 
 
4.§         Az államigazgatási és önkormányzati hatósági jogkörben hozott  
             határozatokból eredő kifizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni. Az ilyen  
              jellegű kiadásokra a 2. §-ban foglalt korlátozás nem vonatkozik. 
 
5.§         Rendkívüli gazdálkodási körülmény esetén felhatalmazást kap a 

polgármester legfeljebb (összesen) 500.000.-  forint felhasználásának 
engedélyezésére. 

 
 
6.§         A rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és az Önkormányzat 2012. évi  
              költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének hatálybalépésével    

   egyidejűleg hatályát veszti. 
 
 
 
 
 



  
 
                         Szentes László                                      Vincze József Ágostonné dr. 
                     polgármester                                                       körjegyző 

 
 
 
 
 
 
 
Kihirdetve:   2011. december    -én. 
 
 
Sümegprága, 2011. december    . 
 
 
 
 
 
 

         Vincze József Ágostonné dr. 
                                                                  körjegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

T E R V E Z E T ! 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
……./2011. (……….) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolat os  
közszolgáltatásról 

 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján,  
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) b) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleménye alapján a 
következőket rendeli el: 
 
 
1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcso latos közszolgáltatás 
tartalma, a közszolgáltató megnevezése 
 
1. § (1) Bazsi Község Önkormányzata a település közigazgatási területén 
 
a) a települési szilárd hulladék begyűjtését;  
b) elszállítását; 
c.) környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítását; 
d) a szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtésével kapcsolatos tevékenységet, a 
szelektív hulladék előkezelését, hasznosításra történő átadását a Remondis Tapolca 
Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. Tapolca, Halápi u. 33. (a továbbiakban: 
közszolgáltató) által szervezett közszolgáltatás útján biztosítja. 
 
        (2) A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás nem 
terjed ki a veszélyes hulladékokra és a folyékony hulladékokra. 
 
2. A közszolgáltatás igénybevétele 
 
2. § (1) A kötelező közszolgáltatás igénybevétele egész évben kötelező. 
 
       (2)A község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, 
tulajdonosi közössége, használója, kezelője, önkormányzati tulajdonú lakás- és 
helyiség bérlője (a továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon keletkező, illetve 
felgyülemlő települési szilárd hulladék összegyűjtéséről és a hulladékkezelőnek 
történő átadásáról köteles gondoskodni. 
 
        (3) A közszolgáltató és a tulajdonos között a kötelező közszolgáltatással 
kapcsolatos jogviszony írásban kötött szerződéssel jön létre, illetve a tulajdonos 
mulasztása esetén a közszolgáltatónak a közszolgáltatás teljesítésére ráutaló 
magatartása hozza létre. Ráutaló magatartásának minősül a közszolgáltató részéről 
a háztartási hulladék elszállításának megkísérlése. 
 
        (4) A háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételnek, illetve 
teljesítésének lényeges feltételeiről, valamint a feltételekben bekövetkezett 
változásokról a közszolgáltató a tulajdonost írásban, illetve felhívás közzététele útján 
köteles előzetesen értesíteni. 



  
 
        (5) A kötelező közszolgáltatást a tulajdonosnak nem kell az üresen álló 
lakóingatlanán, illetve azokon a beépítetlen ingatlanokon igénybe venni, amelyeken 
települési szilárd hulladék nem keletkezik és nem gyülemlik fel.  
 
        (6) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a 
gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladék 
kezeléséről 
 

a)  a  hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény ( a továbbiakban:    
    Hgt.) 13. §-ában foglaltaknak megfelelően saját maga nem gondoskodik,  

               vagy 
b)  a közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezeléstől a  
     környezetvédelmi hatóság által igazoltan lényegesen kedvezőbb 
     megoldással nem gondoskodik. 

 
         (7) A gazdálkodó szervezet az (6) bekezdésben meghatározott esetekben a 
közszolgáltatás igénybevételére  a közszolgáltatóval köteles szerződést kötni és a 
szolgáltatási díjat fizetni.  
           
 
3. A települési szilárd hulladék elszállításának gy akorisága, a lom hulladék 
elszállítása 
 
3. §  (1) A közszolgáltató a rendelet 1. mellékletében feltüntetett közterületekről a 
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 
szóló jogszabálynak megfelelően  - legalább egyszer – hétfőn köteles a szabvány 
gyűjtőedényben a települési szilárd hulladékot begyűjteni, elszállítani. 
 
            (2) Az ingatlanban vagy ingatlanon nem rendszeresen képződő, a 
szabványosított gyűjtőedényekben el nem helyezhető – nagyobb méretű – lom 
hulladék elszállítására a közszolgáltató évente egy alkalommal, előre a 
tulajdonosoknak írásban bejelentett és a helyben szokásos módon közzétett 
időpontban lomtalanítást szervez. Az évi lomtalanításkor a közszolgáltató külön díj 
fizetése nélkül szállítja el e hulladékot. 
 
            (3) A lomtalanítás nem terjed ki a veszélyes hulladékok elszállítására. 
 
            (4) A lomtalanításra meghirdetett időpontban a tulajdonos a rendszeresített 
gyűjtési helyen (az ingatlana bejárata előtti közterületen) a hulladékot úgy helyezheti 
el, hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a 
növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset- vagy károkozás veszélynek 
előidézésével. 
 
 
4. A települési szilárd hulladék gy űjtése, átvétele és szállítása 
 
4. § (1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett tulajdonos, gazdálkodó 
szervezet a települési szilárd hulladékot rendszeresített, zárt szabványos 
gyűjtőedényben (emblémázott gyűjtőzsákban) köteles összegyűjteni és a megadott 
szállítási napon a közszolgáltatónak szállításra átadni. 
 
          (2) Rendszeresített, zárt, szabványos gyűjtőedénynek minősül a 60, 80, és a 
120 literes szabványos gyűjtőedényzet (kukaedény). 
 



  
               
 
5. §    (1) A gyűjtőedényben lom, építési törmelék, veszélyes hulladék nem gyűjthető.  
 Tilos a gyűjtőedényzetben mérgező, robbanó, folyékony, izzó, vagy egyéb olyan 
anyagot (pl. állati tetemet) elhelyezni, amely veszélyezteti a hulladék szállításával 
foglalkozók egészségét, testi épségét, megrongálja a szállító gépjármű műszaki 
berendezéseit (pl. betontömb, kockakő), ilyen anyagok szállítását a szolgáltató 
köteles megtagadni. Megtagadhatja továbbá a háztartási szemétnek nem minősülő 
anyagok szállítását is. 
 
            (2) A tulajdonos az ingatlanon a gyűjtőedényzet kapacitásán felül települési 
szilárd hulladékot nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg, az ingatlanon 
keletkezett hulladékot közterületre nem helyezhet ki. 
 
            (3) A tulajdonosnak a települési szilárd hulladékot a közszolgáltatónak 
elszállítás céljából történő átadásig úgy kell gyűjtenie, hogy az mások testi épségét, 
egészségét ne veszélyeztesse, az ingatlan környezetét ne szennyezze, a 
környezetre bűzhatást ne okozzon, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja. 
 
 
6. §  (1) Szabványosított, zárt hulladékgyűjtő edényben elhelyezett települési szilárd 
hulladék elszállítására való átadása a megjelölt szállítási napon az ingatlan bejárata 
előtti közterületen történik. A települési szilárd hulladékot úgy kell a közszolgáltató 
részére  átadás céljából  a közterületre kihelyezni, hogy az a közszolgáltató számára 
hozzáférhető legyen és a közterület forgalmát ne zavarja. 
 

(2) Hulladékszállítási napokon kívül hulladékgyűjtő edény közterületen nem  
tárolható. Ürítés után a hulladékgyűjtő edényt annak tulajdonosa, bérlője az ürítés 
napján köteles ingatlanára visszahelyezni. 
 

(3) A gyűjtőedénybe csak olyan mennyiségű hulladék helyezhető el, hogy az  
edény teteje az elszállításra való átadáskor lecsukható legyen. 
 

(4) Balesetveszélyes, sérült hulladékgyűjtő használata tilos. A zárt edény  
rendszeres tisztántartásáról, fertőtlenítéséről és rendszeres karbantartásáról, 
szükséges cseréjéről az edény tulajdonosa köteles gondoskodni. A gyűjtőedényzet 
rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése esetén a 
lakóingatlan tulajdonosa köteles a gyűjtőedényzet pótlásáról gondoskodni. 
 

(5) A közszolgáltató felel az edény állagában keletkezett olyan kárért, 
amelyet  

annak ürítése, szállítása során szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy 
szakszerűtlen ürítéssel okozott. 
 
7. §     (1)   Az elszállítás céljára kihelyezett gyűjtőedény környékének rendszeres 
tisztán- tartásáról a szolgáltatás igénybevételére kötelezett köteles gondoskodni. 
Amennyiben ezt a kötelezettségét felszólítás ellenére elmulasztja, a tisztántartásról 
az önkormányzat gondoskodik a kötelezett költségére. 
 
 
              (2)   A közterületnek a  hulladék elszállítása során  a közszolgáltató által 
előidézett szennyezését a közszolgáltató köteles megszüntetni.  
 
 
 



  
 
              (3)  A közszolgáltató köteles: 
 
a) a települési szilárd hulladékszállításba bekapcsolt 1. mellékletben foglalt 
területeken a közszolgáltatást heti rendszerességgel, az előre meghatározott, és az 
ingatlantulajdonosok által megismerhető időpontban végezni, 
 
b) a gyűjtőedényzettel történő települési szilárd hulladékszállításba be nem kapcsolt 
2. melléklet szerinti területeken a közszolgáltató közterületen elhelyezett zárt 
konténereiben elhelyezett hulladékot hetente 1 alkalommal és szükség szerinti 
gyakorisággal elszállítani, 
 
c) a közszolgáltatás végzése során a közterületet szennyeződéstől megóvni, a 
kihullott hulladékot összegyűjteni, a gyűjtőedényzeteket rendben a kihelyezés 
helyére visszarakni, 
 
d) a 2. § (6) bekezdésében meghatározott gazdasági szervezettel  a vonatkozó 
jogszabályok alapján a közszolgáltatás feltételeit tartalmazó közszolgáltatási 
szerződést megkötni. 
 

(4)    A közszolgáltató a szolgáltatás teljesítését csak a 
hulladékgazdálkodással 

kapcsolatos jogszabályokban, továbbá e rendeletben meghatározott esetekben 
szüneteltetheti,  korlátozhatja vagy tagadhatja meg. 
 
               (5)   A hulladékszállítás munkaszüneti napokon  szünetel. Amennyiben 
ezek hétfői napra esnek, úgy a közszolgáltató az elmaradt szolgáltatást az azt követő 
első munkanapon pótolja.  
 
5. A szelektív hulladék gy űjtése, átvétele és szállítása 
 
 
8. §    (1) A szelektív hulladékok a Bazsi, Fő utca 8/4 hrsz-ú ingatlanon 
(élelmiszerbolt melletti területen) lévő gyűjtőszigeten helyezhetők el. 
 
             (2) A szelektív hulladékgyűjtés céljára az (1) bekezdés szerinti közterületre 
kihelyezett edényekbe kizárólag a rendeltetésének megfelelő anyag helyezhető el. A 
gyűjtősziget edényei mellé hulladék nem helyezhető el. 
 
             (3) A gyűjtősziget edényeiből a szelektíven gyűjtött hulladékot csak a 
közszolgáltató vagy megbízottja szállíthatja el. 
 
             (4)   A közszolgáltató a gyűjtőszigetről a hulladékot a gyűjtőedények 
telítődésének megfelelő gyakorisággal köteles elszállítani. 
 
6. A közszolgáltatási díj 

 
 
9. §    (1) A közszolgáltatás díját, mely magában foglalja a lakóingatlanonként egy 
darab gyűjtőedényzet heti egyszeri kiürítését, - az évente egy alkalommal szervezett 
- lomtalanítás körébe tartozó hulladék elszállításának és ártalmatlanításának díját is, 
a  3. melléklet tartalmazza. 
 
 
 



  
 
             (2) A közszolgáltatási díjat a természetes személy tulajdonosok esetében az 
önkormányzat átvállalja. 
 
 
7. Hatályba léptet ő    rendelkezés 
 
10. § Ez a  rendelet  2011. ……….. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
Szentes László              Vincze József Ágostonné  dr. 
 polgármester            körjegyző 
 
 
 
Kihirdetve: 2011.  
 
Sümegprága, 2011. 
 
 
                                                                                                       Vincze József Ágostonné dr. 
                                                                                                        körjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

1. melléklet a …/2011. (…..) önkormányzati 
rendelethez 

 
 

 
                                                                        
KÖZVETLEN  HULLADÉKSZÁLLÍTÁSBA  BEKAPCSOLT UTCÁK NÉ VJEGYZÉKE 
 
 
 
 
 
 
1. Béke utca 
2. Fő utca   
3. Hegyi utca 
4. Jókai utca 
5. Petőfi utca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

2. melléklet a …/2011. (…..) önkormányzati 
rendelethez 

 
 
 
 

A GYŰJTŐEDÉNYZETTEL TÖRTÉNŐ HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁBA BE NEM 
KAPCSOLT TERÜLETEK 

 
 
 
 
 
 

1. Máriamajor 
2.  Szőlőhegy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

3. melléklet a …/2011. (…..) önkormányzati 
rendelethez 

 
 
 
 

A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Bazsi Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 

 
../2011. (…..)  önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzati tulajdonú víziközm űből szolgáltatott ivóvíz, 
valamint  az önkormányzati tulajdonú víziközm ű által biztosított 
szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás  és - kezelé s  legmagasabb 
hatósági díjának Bazsi község közigazgatási terület én történ ő 
megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltétele iről szóló 
14/2004. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének módo sításáról  
 

/T E R V E Z E T/ 
 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 
1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) és 11. § (1) bekezdésében  kapott felhatalmazás 
alapján eljárva a következőket rendeli el: 
 

 
1. § Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint  az    
       önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés,   
       szennyvíztisztítás  és - kezelés  legmagasabb hatósági díjának Bazsi község  
       közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás   
       feltételeiről szóló 14/2004. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 1.  melléklete   
       helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 
2. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.  
 
 
 
 
                     Szentes László                                  Vincze József Ágostonné dr. 
          polgármester                                                     körjegyző 

 
 

 
Kihirdetve: 2011. december ….. 
 
 
Sümegprága, 2011. december …. 
 
 
                                                                Vincze József Ágostonné dr. 
                                                                                           körjegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

1. melléklet a ../2011.(…….) önkormányzati 
rendelethez 

 
 

1. melléklet a 14/2004. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez 
 
 
 

A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb hatósági díjtétel Bazsi  
község közigazgatási területén 

 
 
 
 
                                      A                             B                           C_________________                             
                      szolgáltató neve                    díj neve                           összege 
                                                                                                                               
1 AQUAZALA Közszolgáltató     ivóvízdíj         439 .-Ft/m3 (2011.424Ft) 
   Koncessziós Kft.  
___________________________________________________________________                                                                
 
2 Dunántúli Regionális      csatornadíj             900.- Ft/m3 (változatlan) 
   Vízmű Zrt. 
__________________________________________________________ 
 
 
 
                                                                
 
 
 
( A fenti összegek az általános forgalmi adót nem t artalmazzák ! ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Bazsi Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 

 
../2011. (…..) önkormányzati rendelete 

 
a 2012. január 1. napjától alkalmazandó intézményi térítési díjak átmeneti 

szabályozásáról  
/ t e r v e z e t / 

 
 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 
 

1. §      A szociális étkeztetés intézményi térítési díja Bazsi  településen: 429.-Ft. 
           (Jelenleg: 392  .-Ft. ) 

 
 

2. § (1) A rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. 
 
        (2) E rendelet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az  
               Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete  
               hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti. 
 
 
 
 
               Szentes László                                               Vincze József Ágostonné dr. 
                 polgármester                                                                 körjegyző   
 
 
 
 
Kihirdetve 2011. december ..-én. 
 
Sümegprága, 2011. december  
                                                                        
 
 
                                                                         Vincze József Ágostonné dr. 
                                                                                        körjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

POLGÁRMESTERE 
8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 e-mail:polgarmester@bazsi.hu 

 
 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Bazsi Község Önkormányzata 2011. december 12-én tar tandó 
nyilvános ülésére 

 
 

 
Tárgy: Javaslat Bazsi Község Önkormányzata 2012. év i 
munkatervére 
 
 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
 
Az előterjesztés elkészítéséig beérkezett javaslatok alapján a mellékletben foglaltak 
szerint összeállításra került Bazsi Község Önkormányzatának 2012. évi 
munkatervére vonatkozó tervezet. Ismeretes, hogy Bazsi Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete és Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 
2008. november 25-én tartott együttes ülésén hozott határozata szerint az együttes 
ülések 2012. első félévében Bazsiban, a második félévben pedig Sümegprágán 
kerülnek megtartásra, melynek figyelembe vételével történt a tervezet összeállítása. 
 
Kérem, hogy a Képviselő-testület szíveskedjen megvitatni, majd azt követően 
elfogadni a 2012. évi munkatervet. 
 
 
Bazsi, 2011. december 5. 
 
 
                                                                     Szentes László 
                                                                        polgármester 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 

 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Bazsi Község Önkormányzata 
Képvisel ő-testületének 

 
 

…./2011. (XII. 12.)  h a t á r o z a t a 
 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2012. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkatervet az 
érintettek részére megküldeni szíveskedjék. 
 
 
Felelős:  Szentes László polgármester 
 
Határid ő: 2011. december 31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-
TESTÜLETE 

2012. ÉVI MUNKATERVE 
/tervezet/ 

 
Február 

 
 
Képvisel ő-testület ülése: 2011. február 7. 
/együttes ülés Sümegprága Települési Önkormányzat K épvisel ő-
testületével Bazsiban/: 
 
 
Napirend: 
 
 
1. Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2012. évi 
költségvetésére 
Előterjesztők: polgármester 
     óvodavezető 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: óvodavezető 
Határidő: 2012. február 2. 
 
2. Javaslat Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2012. évi 
költségvetésére 
Előterjesztő: körjegyző 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: körjegyző 
Határidő: 2012. február 2. 
 
Képvisel ő-testület ülése: 2012. február  
 
Napirend: 
 
1. Bazsi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetése 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: körjegyző 
Határidő: 2012. február 2. 
 
2. Bazsi Község Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési terve 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: körjegyző 
Határidő: 2012. február 2. 



  
3. Tájékoztatás 2012. évi pályázati lehetőségekről 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: polgármester 
Határidő: 2012. február 2. 
 
 

Március 
 
Képvisel ő-testület ülése: 2012. március  
 
Napirend: 
 
1. A közalapítvány beszámolója 
Előterjesztő: kuratóriumi elnök 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: kuratóriumi elnök 
Határidő: 2012. március 14. 
 
 
2. Átfogó értékelés Bazsi Község Önkormányzata 2011. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: körjegyző 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: körjegyző 
Határidő: 2012. március 14. 
 

Április 
 

Képvisel ő-testület ülése: 2012. április 17.  /együttes ülés 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képvisel ő-testületével 
Bazsiban/ 
 
Napirend: 
 
1. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága éves ellenőrzési jelentése 
Előterjesztő: óvodavezető 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: óvodavezető 
Határidő: 2012. április 12. 
 
 
2. Sümegprága Napközi Otthonos Óvoda 2011. évi költségvetésének 
végrehajtásáról beszámoló 
Előterjesztők: polgármester 
     óvodavezető 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: óvodavezető 
Határidő: 2012. április 12. 
 
 



  
3. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége éves ellenőrzési 
jelentése 
Előterjesztő: körjegyző 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: körjegyző 
Határidő: 2012. április 12. 
 
4. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2011. évi 
költségvetésének végrehajtásáról beszámoló 
Előterjesztő: körjegyző 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: körjegyző 
Határidő: 2012. április 12. 
 

 
 

Képvisel ő-testület ülése: 2012. április 
 
Napirend: 
 
1. Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: körjegyző 
Határidő: 2012. április 12. 
 
2. 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: körjegyző 
Határidő: 2012. április 12. 
 
3. Lakossági környezet állapotáról szóló tájékoztatás 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: körjegyző 
Határidő: 2012. április 12. 
 
4. Tájékoztatás a pályázatok helyzetéről 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: polgármester 
Határidő: 2012. április 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Május 
 
Képvisel ő-testület ülése: 2012. május 
 
Napirend: 
 
1. Tájékoztató a Sümeg Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: polgármester 
Határidő: 2012. május 17. 
 

Június 
 
 

Képvisel ő-testület ülése: 2012. június  
 
Napirend: 
 
1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: körjegyző 
Határidő: 2012. június 21. 
 
 
 
 

Július- Augusztus 
/ tárgyalási szünet / 

 
 

Július 
 

Falunap: 2012. július 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Szeptember  

 
 

Képvisel ő-testület ülése: 2012. szeptember 6. / együttes ülé s 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képvisel ő-testületével 
Sümegprágán/ 
 
Napirend: 
 
1. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2012. I. félévi 
költségvetésének végrehajtásáról tájékoztató 
Előterjesztő: polgármester 
  óvodavezető 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: óvodavezető 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
 
2. Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2011/2012-es 
nevelési évben végzett munkájáról  
Előterjesztő: óvodavezető 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: óvodavezető 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
 
3. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2012/2013-es nevelési évének 
munkaterve 
Előterjesztő: óvodavezető 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: óvodavezető 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
 
4. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2012. I. félévi 
költségvetésének végrehajtásáról tájékoztató 
Előterjesztő: körjegyző 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: körjegyző 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
 
Képvisel ő-testület ülése: 2012. szeptember  
 
Napirend: 
 
1. Tájékoztató Bazsi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetése I. 
félévi végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: körjegyző 
Határidő: 2012. szeptember 6. 
 



  
2. Javaslat pályázat kiírására a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójára 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: körjegyző 
Határidő: 2012. szeptember 6. 
 
 

Október 
 

Képvisel ő-testület ülése: 2012. október  
 
1. Javaslat Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi 
belső ellenőrzési munkatervére 
Előterjesztés: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: körjegyző 
Határidő: 2012. október 18. 
 
2. Beszámoló a közművelődési tevékenységről, javaslat a 2013. évi 
közművelődési tervre 
Előterjesztő: közművelődési asszisztens 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: közművelődési asszisztens 
Határidő: 2012. október 18. 
 
 

November 
 
Képvisel ő-testület ülése: 2012. november 22. 
/ együttes ülés Sümegprága Települési Önkormányzat Képvisel ő-
testületével Sümegprágán/ 
 
 
Napirend: 
 
1. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2012. évi költségvetése 
háromnegyed éves végrehajtásáról tájékoztató 
Előterjesztő: polgármester 
   óvodavezető 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: óvodavezető 
Határidő: 2012. november 16. 
 
2. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetési 
koncepciója 
Előterjesztő: polgármester 
   óvodavezető 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: óvodavezető 
Határidő: 2012. november 16. 



  
 
3.Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2012. évi 
költségvetése háromnegyed éves végrehajtásáról tájékoztató 
Előterjesztő: körjegyző 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: körjegyző 
Határidő: 2012. november 16. 
 
4. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2013. évi 
költségvetési koncepciója 
Előterjesztő: körjegyző 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: körjegyző 
Határidő: 2012. november 16. 
 
5. Beszámoló a körjegyzőség munkájáról 
Előterjesztő: körjegyző 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: körjegyző 
Határidő: 2012. november 16. 
 
 
Képvisel ő-testület ülése: 2012. november   
 
Napirend: 
 
1. Beszámoló Bazsi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 
háromnegyed éves végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: körjegyző 
Határidő: 2012. november 22. 
 
2. Bazsi Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: körjegyző 
Határidő: 2012. november 22. 
 
 

December 
 

Közmeghallgatás: 2012. december 4. 
 
Napirend: 
 
1. Közrendvédelmi beszámoló 
Előterjesztő: Tapolcai Rendőrkapitányság Sümegi Rendőrőrs vezetője 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: polgármester 
Határidő: 2012. december 4. 
 



  
 
2. Beszámoló az önkormányzat munkájáról 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: polgármester 
Határidő: 2012. december 4. 
 
3. Közérdekű bejelentések, javaslatok 
 
 
 
Képvisel ő-testület ülése: 2012. december  
 
 
1. Bazsi Község Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról szóló 
rendeletének megalkotása 
Előterjesztő: körjegyző 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: körjegyző 
Határidő: 2012. december 6. 
 
2. Rendeletek felülvizsgálata 
Előterjesztő: körjegyző 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: körjegyző 
Határidő: 2012. december 6. 
 
3. Javaslat Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi 
munkatervére 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: körjegyző 
Határidő: 2012. december 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
P O L G Á R M E S T E R E  

8352 Bazsi, Fő u. 91. 
 
 

T á j é k o z t a t ó  
 

a lejárt határidej ű önkormányzati döntések végrehajtásáról 
 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
5/20011. (IV. 6.) önkormányzati rendelet 18.§ (1) bekezdésének d) 
pontja alapján a lejárt határidejű önkormányzati döntések 
végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom: 
 
 
103/2011.(X. 6.) és a 137/2011. (XI. 24.) határozat aival a Képvisel ő-testület  
működési célra hitel felvételét határozta el, a hitelszerződés az OTP Bank Nyrt. 
részére megküldésre került.  
123/2011.(XI. 24.) határozatával a Képvisel ő-testület  elfogadta a Napközi 
Otthonos Óvoda 2011. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, melyről az 
óvodavezető értesítése megtörtént.  
124/2011.(XI. 24.) határozatával a Képvisel ő-testület  elfogadta a Napközi 
Otthonos Óvoda 2012. évi költségvetési koncepciójával kapcsolatos előterjesztést, 
melyről az óvodavezető értesítése megtörtént. 
125/2011.(XI. 24.) határozatával a Képvisel ő-testület  elfogadta Sümegprága és 
Bazsi Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének módosítását, melyről a 
körjegyző értesítése megtörtént.   
126/2011.(XI. 24.) határozatával a Képvisel ő-testület  elfogadta Sümegprága és 
Bazsi Községek Körjegyzősége 2011. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatót, melyről a körjegyző értesítése megtörtént.  
127/2011.(XI. 24.) határozatával a Képvisel ő-testület  elfogadta Sümegprága és 
Bazsi Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetési koncepciójával kapcsolatos 
előterjesztést, melyről a körjegyző értesítése megtörtént.  
128/2011.(XI. 24.) határozatával a Képvisel ő-testület  elfogadta Sümegprága és 
Bazsi Községek Körjegyzősége 2011. évi munkájáról szóló beszámolót, melyről a 
körjegyző értesítése megtörtént.  
129/2011.(XI. 24.) határozatával a Képvisel ő-testület  elfogadta a Sümegi Kistérség 
2012-2014. időszakra szóló Kistérségi Közoktatási Intézkedési Tervet, melyről a 
Sümegi Kistérség Elnökének értesítése megtörtént.  
130/2011.(XI. 24.) határozatával a Képvisel ő-testület  jóváhagyta a 
közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló munkaköri alkalmassági 
vizsgálatára vonatkozó együttműködési megállapodást, mely aláírást követően a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának megküldésre került.   
131/2011.(XI. 24) határozatával a Képvisel ő-testület  elfogadta a zalaszántói 
Gersei Pethő Általános Iskola 2011. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatót, melyről Zalaszántó Község Polgármesterének értesítése megtörtént.  
 
 



  
 
 
132/2011.(XI. 24) határozatával a Képvisel ő-testület  elfogadta a zalaszántói 
Gersei Pethő Általános Iskola 2012. évi költségvetési koncepciójával kapcsolatos 
előterjesztést, melyről Zalaszántó Község Polgármesterének értesítése megtörtént. 
133/2011. (XI. 24.) határozatával a Képvisel ő-testület  a LEADER pályázat 
keretében együttműködési megállapodást kötött Megyerért Egyesülettel, mely 
megállapodás aláírásra került. 
134/2011. (XI. 24.) határozatával a Képvisel ő-testület  a LEADER pályázat 
keretében együttműködési megállapodást kötött Sümegprága Települési 
Önkormányzattal, mely megállapodás aláírásra került. 
138/2011. (XI. 24.) határozatával a Képvisel ő-testület  pályázat benyújtását 
határozat el a startmunkaprogram keretében, mely pályázat benyújtásra került.  
140/2011. (XI. 24.) határozatával a Képvisel ő-testület  elfogadta Bazsi Község 
Önkormányzatának Egészségügyi és Kulturális Ellátásáért Közalapítványa 2010. évi 
működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolóját az ügyészségi vizsgálatról 
kapott tájékoztatással együtt, erről a kuratórium elnökének tájékoztatása megtörtént.  
141/2011. (XI. 24.) határozatával a Képvisel ő-testület  megtárgyalta a 
Belügyminisztérium helyettes államtitkárától soron kívüli tűzifa igény felmérésére 
vonatkozó megkeresést, melyet megköszönve tájékoztatta a helyettes államtitkárt 
arról, hogy az önkormányzat jelenleg még rendelkezik olyan tűzifával, mellyel a 
szociálisan rászorultakat az idei évben segíteni tudja, illetve a 2012. évben a 
közfoglalkoztatás keretében elő tudja teremteni számukra a szükséges tűzifa 
mennyiséget. 
142/2011. (XI. 24.) határozatával a Képvisel ő-testület  egyetértett a Simon István 
Emlékház szakfelügyeleti vizsgálatára vonatkozó jelentés megállapításaival, melyről 
a Nemzeti Erőforrás Minisztérium értesítése megtörtént.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű önkormányzati 
döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót szíveskedjék tudomásul venni. 
 
Bazsi, 2011. december 6. 
                                                              
                                                              Szentes László 
                                                                polgármester 
 
 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
../2011. (XII. ...) határozata  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati 
döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 
 


