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Tisztelt Képvisel ő-testület !            
 
Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§ (1) 
bekezdése értelmében a polgármester az éves költségvetés III. negyedéves alakulásáról a 
koncepció készítéssel egy időben köteles tájékoztatni a képviselő-testületet . 
 
Önkormányzatunk 2011. III. negyedévi gazdálkodásáról összességében elmondhatjuk, hogy 
a költségvetés teljesítése időarányos.  
 
 
 AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA 
 
Bazsi Község Önkormányzata  az éves gazdálkodásáról megalkotta az egyszer  módosított 
1/2011.(II.9.)rendeletét. 
A rendelet tartalmazza az önkormányzat várható bevételeit és kiadásait az államháztartási 
törvény szabályozásának , valamint a képviselő-testület kérésének megfelelő bontásban. 
 
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében jóváhagyott bevételek és kiadások 
előirányzataira a reális tervezés jellemző. Az országosan jelentkező gazdasági nehézségek 
az önkormányzatunkat sem kímélik. A kötelező feladatok ellátása egyre nagyobb terhet ró az 
önkormányzatra.  
A megfontolt gazdálkodás ellenére a bevételi és kiadási egyensúly nem biztosított, ezért 
2011-ben is  működési hiánnyal kellett számolnunk. 
Az önkormányzat likviditását ez ideig megőrizte, részben a fejlesztési feladatok 
ütemezésének köszönhetően. 
 
Az önkormányzat költségvetése két nagy csoportra osztható: 
 
működési bevételek és kiadások 
felhalmozási bevételek és kiadások  
 
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:   (80 %) 
A bevételek jelentős részét a központ i szabályozásba tartozó források  adják. 
 

� Személyi jövedelemadó helyben maradó része 
� Személyi jövedelemadó kiegészítése 
� Normatív állami támogatások 

A személyi jövedelemadó és a normatív állami támogatások időarányos részét határidőre 
megkaptuk. 

� Központi támogatások 
� Központosított, kötött felhasználású támogatások 

- Tartósan munkanélküliek szociális segélyezése 
- Lakásfenntartási támogatás 
- Ápolási díj 
- Időskorúak járadéka 
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A központi támogatásokat az igénylésnek megfelelő mértékben megkaptuk. 
Az igénylés utólag, az igénybevétel alapján történik. 
 
A bevételek kisebb részét az önkormányzat saját bevételi képezik: 

� Saját bevételek 
� Sajátos bevételek 
� Támogatásértékű működési bevételek  

 
Az önkormányzat 2011. évi működési bevételeinek előirányzatait és a 2011. III. negyedévi 
teljesítéseit az 1. és a 2. melléklet tartalmazza. 
 
  Működési hitel felvételére még nem került sor, likviditást eddig sikerült megőrizni 
 
 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK  (80 % )  
 
Az önkormányzat fő feladata az alapellátást nyújtó intézmények és a kötelezően ellátandó 
feladatok zavartalan működtetésének biztosítása. 
 
Az önkormányzat feladatai szakfeladatok szerinti bontásban ( alcímek) kerülnek 
meghatározásra. 
 
A működési kiadások kiemelt előirányzatai : 

� Személyi juttatások 
� Munkaadót terhelő járulékok 
� Dologi kiadások 
� Önkormányzat által folyósított ellátások 
� Támogatásértékű működési kiadások 
� tartalékok 

 
Személyi juttatások  
 
Az önkormányzat biztosítja a dolgozói részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. tv. által előírt illetményeket és juttatásokat. 
A kötelező juttatásokon túl üdülési hozzájárulásban és étkezési hozzájárulásban részesülnek 
az alkalmazottak. 
 
A 2011 III. negyedévi személyi juttatások és azok járulékai határidőre kifizetésre kerültek.  
  
Dologi kiadások  
 
A dologi kiadások között szerepelnek az önkormányzati alapfeladathoz kapcsolódó, a 
zavartalan működtetéshez  szükséges költségek. 
Pl.: víz, villany, gáz, nyomtatványok, üzemanyag, szerszámok, kisebb javítások 
A dologi kiadások között szerepel a szociálisan rászorulók étkeztetésének biztosítása . 
 
A dologi kiadások  tervezett összegének III. negyedévi teljesítése időarányos.   
 
A 90-es évektől kezdődően az önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett a település kulturális 
életének jobbá tételére. 
Fokozatosan kialakultak a főbb rendezvények, amelyek most már hagyományossá váltak. 
Rendezvényeinket sikeresen megtartottuk. 
 
 
A személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások III.negyedévi teljesítését az 1. és 3. 
melléklet tartalmazza. 
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Támogatásérték ű működési kiadások     ( 82% ) 
Az önkormányzat különböző társulásokban vesz részt ahova tagdíjat, illetve hozzájárulást 
kell fizetni.  
 
A támogatások és pénzeszköz átadások I. félévi teljesítését az 1 és 5. melléklet tartalmazza. 
 
Önkormányzat által folyósított ellátások    (118%) 
 
Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatait a szociális igazgatásról szóló- 
többször módosított , 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény határozza meg. 
Bazsi Község Önkormányzata az alábbi ellátási formákat biztosítja: 

� Rendelkezésre állási támogatás 
� Rendszeres szociális segély ( munkanélküliek részére) 
� Ápolási díj 
� Rendszeres lakásfenntartási támogatás 
� Időskorúak járadéka 
� Közgyógyellátás 
� Átmeneti szociális segély 
� Temetési segély 
� Szülési támogatás 
� Beiskolázási támogatás 
� BURSA felsőoktatási intézményben  tanulók támogatása 

 
A kifizetések teljesítése a költségvetési keret és az igénybevétel alapján történt. 
   
Az ellátottak pénzbeli juttatásainak III. negyedévi teljesítését a 4. melléklet tartalmazza. 
 
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK     ( 46 % ) 
 
Az önkormányzat fejlesztési célra fordíthatja  
Felhalmozási célú bevételeink az alábbiakból származnak: 
- 2010.évi felhalmozási c. pénzmaradvány 
- Gazdaságilag elmaradott települések  támogatása ( 100 %) 
- Üzemeltetésből származó díjbevételek 
- bérbeadásból származó bevételek 
- lakossági közmű befizetések ( szennyvíz) 
 
 
A felhalmozási bevételek 2011. évi előirányzatait és 2011. III. negyedévi teljesítéseit az 1 és 
a 6. melléklet tartalmazza . 
 
 
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK  ( 19% ) 
 
Az önkormányzat  fejlesztési terveit a fejlesztési célú bevételek határozzák meg, mivel a 
fejlesztési kiadások nem haladhatják meg a fejlesztési célú bevételek mértékét. 
 
Fejlesztési célú terveink nagyobb részének megvalósítását az év második felére terveztük  
az önkormányzat fizetőképességének megőrzése és pályázati lehetőség hiánya miatt. 
 
Az önkormányzat 2011. évi  felhalmozási kiadásainak előirányzatait és az III. negyedévi 
teljesítéseit a 7.   melléklet tartalmazza.  
 
 
 
                                                                   



 

 

4

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Bazsi Község Önkormányzata gazdálkodási feladatait a költségvetési rendeletében 
foglaltaknak megfelelően látja el. 

 
Az önkormányzat 2011. évi terv adatait tekintve a bevételekre és a működési kiadásokra az 
időarányos teljesítés a jellemző, a felhalmozási kiadások tekintetében jelentős 
elmaradásaink vannak, amelyek a likviditási gondjainkból, valamint pályázati lehetőség 
hiányából adódnak. 
 
  
Az Önkormányzat 2011. évi előirányzatait és azok  III. negyedévi teljesítéseit címenként és 
kiemelt előirányzatonként az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7  mellékletek tartalmazzák.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2011. III. negyedévi 
gazdálkodásáról készített tájékoztatóját szíveskedjen megvitatni, majd elfogadni.  
 
 
Bazsi, 2011-11-17 
 
 
                                                                                        Szentes László  
                                                                                         polgármester  
 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  ../2011. (XI.  .)  határozata 

Bazsi Község  Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. (1) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel Bazsi Község Önkormányzata 
2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóját az 
előterjesztés szerint elfogadta. 
 
Felelős:  Szentes László  polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 
 
 
 
       Készítette :    Horváth Zoltán Imréné         gazd. főea. 
                              Vincze József Ágostonné dr. körjegyző megbízásából 
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1. melléklet

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
    2011. ÉVI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA ÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE

ezer forintban
A B C D E F

1 megnevezés
2 I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
3 Bevételek előirányzat mód.el ői III.Névi teljesítés %

4 intézményi bevételek 1809 1809 1016 56

5 sajátos bevételek 10096 10096 10599 105

6 költségvetési támogatás 9849 15056 14428 96

7 SZJA bevétel 11102 11102 8429 76

8 pénzeszköz átvétel 4900 4900 4291 88

9 rövid lejáratú hitelek 6184 5566
10 ebből folyószla hitel 5000

11 kölcsönök megtárülése 15
12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 43940 48529 38778 80

13
14 Kiadások
15 személyi juttatások 13871 13871 11279 81

16 munkaadót terhelút terhelő járulékok 3160 3160 2413 76

17 dologi kiadások 15561 15561 9635 62

18 ellátottak pénzbeni juttatásai 2297 6886 8151 118

19 Tám, műk.c pénzeszk átadások 8751 8751 7194 82

20
21 tartalékok 300 300
22 céltartalék
23 KIADÁSOK ÖSSZESEN 43940 48529 38672 80

24
25 II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
26 Bevételek
27 előző évi pénzmaradvány 5000 5000 0

28 pénzeszköz átvetel 600 600 740 123

29 sajátos bevételek 766 766 1107 145

30 költségvetési támogatás 958 1033 793 77

31 t.eszköz értékesítés 800
32 fejlesztési hitel
33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7324 7399 3440 46

34
35 Kiadások
36 beruházások 7024 7024 1260 18

37 felújítások 200 200 0

38 pénzeszköz átadások 100 175 168 96

39
40
41 KIADÁSOK ÖSSZESEN 7324 7399 1428 19

42
43 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 51264 55928 42218 75

44 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 51264 55928 40100 72

45 függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek 56
46 függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások -1313  

 
 
 
 



2. melléklet
BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2011. ÉVI EL ŐIRÁNYZATA ÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE
ezer forintban

A B C D E F G H
1 cím alcím int.bevételek sajátos bev. kötlstgv.tám átvett p.eszk hitel előző évi pm.         összesen
2 előirányzat teljesítés el őirányzat teljesítés el őirányzat teljesítés el őirányzat teljesítés el őirányzat teljesítés el őirányzat teljesítés el őirányzat teljesítés

3 I.  ÖNKORMÁNYZAT
4 383103 tel.hulladék vegyes 0 0
5 841126 Önk.többc.KT igazg.tev 395 222 457 685 5566 6418 907
6 841402 közvilágítás 0 0
7 841403 Város-községgazd.szolg 233 182 0 415
8 889921 szociális étkeztetés 1379 552 1379 552
9 889928 falugondnoki szolgáltatás 0 0
10 890442 hosszú távú foglalkoztatás 3943 730 3943 730
11 910123 könyvtári tevékenység 500 299 500 299
12 910502 közm.int.köz.színterek 0 0
13 960302 köztemető fennt.műk. 20 4 20 4
14 841901 Önk.Tckist.t.elszám. 10096 10599 26158 22857 36254 33456
15 910203 Múzeumi.kiáll.tev. 15 5 15 5
16 890441 rövid távú közfgolalkoztatás 2128 2128
17 882124 RGYVT 162 162
18 882125 közlekedési támogatás 105 105

19 I.CÍM ÖSSZESEN 1809 1016 10096 10599 26158 22857 4900 4291 5566 0 0 0 48529 38763
20
21 0 0
22 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 1809 1016 10096 10599 26158 22857 4900 4291 5566 0 0 0 48529 38763
25
26
27 0 0
28 III. cím összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29
30 MINDÖSSZESEN 1809 1016 10096 10599 26158 22857 4900 4291 5566 0 0 0 48529 38763  
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BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3. melléklet

2011. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK EL ŐIRÁNYZATA ÉS III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE
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 teljesítés el őirányzat teljesítés el őirányzat teljesítés el őirányzat teljesítés el őirányzat teljesítés

3 I.  ÖNKORMÁNYZAT ,
4 383103 tel.hulladék vegyes 4359 2431 4359 2431
5 841126 Önk.többc.KT igazg.tev 4356 3439 1208 855 2723 1733 300 8587 6027
6 841402 közvilágítás 1213 666 1213 666
7 841403 Város-községgazd.szolg 2506 2020 693 549 1845 1667 5044 4236
8 889921 szociális étkeztetés 2000 1439 2000 1439
9 889928 falugondnoki szolgáltatás 1621 1312 424 345 1484 487 3529 2144
10 890442 hosszabb távú közfgolalkoztatás 4596 922 621 145 5217 1067
11 910123 könyvtári tevékenység 792 528 214 127 264 55 1270 710
12 910502 közm.int.köz.színterek 1339 1058 1339 1058
13 960302 köztemető fennt.műk. 281 33 281 33
14 910203 Múzeumi, kiáll.tevékenység 53 17 53 17
15 882129 eseti pénzbeli ellátások 23 23
16 882203 köztemetés 26 26

890441 rövid időtartamú közfoglalkoztatás 1988 264
18 890443 egyéb közfoglalkoztatás 1070 128 0
17 I.CÍM ÖSSZESEN 9515 11279 1952 2413 8479 9635 0 0 19946 17446
18 0
19 0 0
20 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0
23 0
24
25 0
26 0
27 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0
30
31
32 MINDÖSSZESEN 9515 11279 1952 2413 8479 9635 0 0 19946 17446  
 



4. melléklet
Bazsi Község Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK 2011. ÉVI EL ŐIRÁNYZATA
ÉS III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE

ezer forint
A B C D E

1 CÍM  megnevezés eredeti módosított

2 ALCÍM előirányzat előirányzat teljesítés

3 I.Önkormányzat  
4 Rendszeres pénzbeli ellátások 1217 5806 6636
5
6 882111 rendszeres szociális segély 670 3943 4734
7 Rendszeres szoc.segély 1184 1115
8 RÁT 498 311
9 bérpótló juttatás 2261 3308

10
11 882112 időskorúak járadéka 44 324 385
12 1 fő
13 882113 lakásfenntartási tám. Normatív 132 977 1183
14 23 fő
15 882115 ápolási díj alanyi jogon 89 280 256
16 1 fő
17 882116 ápolási díj méltánoyssági alapon 282 282 78
18 4 fő 
19
20
21
22
23
24
25 eseti pénzbeli ellátások 1000 1000 1515
26
27 882122 átmeneti segély 150 150 105
28 , ,
29 882123 temetési segély 60 60 15
30
31 882124 rendkívüli GYVT 450 450 617
32 iskolakezdési támogatás 426

33 kiegészítő GYVT 191

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

45 I. CÍM MINDÖSSZESEN 2217 6806 8151
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5. melléklet

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TÁMOGATÁSÉRTÉK Ű MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
                  2011. ÉVI ELŐIRÁNYZATA ÉS III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE

ezer forintban
A B C D E

1 CÍM  megnevezés
2 ALCÍM előirányzat

3 I.Önkormányzat  
4
5 841126 Önk.igazgatási tevékenysége 8646 8546 7094
6 TCKT Sümeg 747 647 575
7 tagdíj 439Ft/fő 184 184 138
8 ügyvédi munkadíj 8 8
9 pedagógiai szakszolgálat 243 Ft/fő 102 102 77

10 orvosi ügyelet 1079 Ft/fő 453 353 340
11 központi ktsgvetési szerv tám 20
12
13
14
15 Önkormányzat Sümeg 474 474 456
16 iskola támogatás 270 270 240
17 támogatói szolgálat 29 29 80
18 gyermekjóléti szolgálat 175 175 136
19
20
21 Önkormányzat Zalaszántó 700 700 350
22 iskola támogatás 700 700 350
23
24 Önkormányzat Sümegprága 6725 6725 5713
25 körjegyzőség 5961 5961 5140
26 óvoda 472 472 354
27 takarító 292 292 219
28
29
30 890301 Civil szervezetek m űködési támogatása 105 105 100
31 Tűzoltó Köztestület Sümeg 105 105 50
32 Közalapítvány Bazsi 50
33 I.CÍM ÖSSZESEN 8751 8651 7194
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45 I. CÍM MINDÖSSZESEN 8751 8751 7194
 
 
 
 
 



BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6. melléklet

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 2011. ÉVI EL ŐIRÁNYZATA ÉS 
III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE ezer forintban

A B C D E F G
CÍM          ALCÍM sajátos bevételek költsgv.bevételek tám.ért.beruh.bev . t.eszköz érték   pénzmaradvány   összesen

1       megnevezés előirányzat el őirányzat el őirányzat el őirányzat el őirányzat el őirányzat

teljesítés teljesítés teljesítés teljesítés teljesítés teljesítés

2 I.  ÖNKORMÁNYZAT

3 841126 Önk.többc.kist.társ. 5000 0 5000 0
4 pénzmaradvány 5000
5
6 841403 Város és községgazd. 75 75 600 601 939 675 1615
7 szennyvíz közmű 139
8 hulladéklerakó létes. Tám 600 601 0
9 közműfejlesztési hozzákárulás 75 75

10 traktor értékesítés 800
11 841901 önk.tckt elszám. 766 1107 958 718 1724 1825
12
13 üzemeltetési díj 600 605
14 bérleti díjak 166 502
15 gazdaságilag elm. Tel tám. 958 718
16
17 I.CÍM ÖSSZESEN 766 1107 1033 793 600 601 939 5939 0 8338 3440
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 MINDÖSSZESEN 766 1107 1033 793 600 601 0 939 5000 5000 8338 3440  
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BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7. melléklet
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2011. ÉVI EL ŐIRÁNYZATA ÉS

III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE ezer forintban
A B C D E F

cím          alcím        felújítás        beruházás pénzeszk.átadás hitel  és kamat       összesen
1        megnevezés előirányzat el őirányzat el őirányzat el őirányzat el őirányzat

teljesítés teljesítés teljesítés teljesítés teljesítés

2 I.     ÖNKORMÁNYZAT
3 841126 Önk.TCKT igazg.tevékenysége 0 0 10 100 98 0 0 100 108
4 körjegyzőség számítógép 100 98
5 részesedés vásárlása 10
6
7
8
9 841403 Város és községgazdálkodás 200 7024 1250 75 70 0 0 7299 1320

10
11 traktor vásárlás 1500 1250
12 telek kialakítás 2119
13 víz elvezetés 2787
14 szennyvíz rendszer ell. 618
15
16 szolgálati lakás fürdő burkolás 200
17 közműfejlesztési hozzájárulás 75 70
18 I. CÍM ÖSSZESEN 200 7024 1260 175 168 0 0 7399 1428
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29 MINDÖSSZESEN 200 7024 1260 175 168 0 0 7399 1428  

 



 
 

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMSTERÉTŐL 

8352 BAZSI FŐ U . 91. T/Fax: 87/352-201 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Bazsi Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének  
2012. november 24 -i ülésére 

 
 

Tárgy :               Bazsi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója 
 

 
Tisztelt képvisel ő-testület !  

  
A helyi önkormányzatok költségvetésének kialakítása több ütemben történik. A 
tervezőmunka, a költségvetési javaslat elkészítése a költségvetési koncepció 
összeállításával kezdődik, majd a költségvetési rendelettervezet beterjesztése alapján kerül 
megállapításra az éves költségvetés.  
Az éves költségvetések elkészítésének szabályait az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 249/2000. (XII. 24.) 
Korm. rendelet állapítja meg.   
Az előírásoknak megfelelően a költségvetési koncepció következő évi szakmai elképzelések, 
célok és esedékes feladatok alapján, a lehetőségek és kötelezettségek felmérésével készült. 
 
A számítások során figyelembe vételre kerültek a tervezhető helyi források,  központi 
költségvetési  kapcsolatokból számításba vehető bevételek, a jelenlegi ismeretek alapján 
bevonható külső (különféle pályázati, EU-s, államháztartáson kívüli) forráslehetőségek.  
A koncepció a tervezés további irányaira, feladataira vonatkozóan határozati javaslatot is 
tartalmaz, mely lehetővé teszi a megalapozott költségvetési javaslat elkészítését.  
 
A költségvetési koncepció bevételi keretszámainak kimunkálásánál a központi forrásokat 
illetően számításainkat a beterjesztett költségvetési törvényjavaslatra alapoztuk. Emellett 
saját forrásainkat a 2011. évi tényleges pénzügyi folyamatokat is figyelembe véve terveztük.  
Az előterjesztésben szerepelnek a folyamatban lévő feladatok következő évi üteme, a 
korábban vállalt, 2012. évben esedékes feladatok. 
Mindezek mellett a koncepcióban megfogalmazásra került, hogy a tervezőmunka további 
szakaszában törekedni kell újabb források, illetve a mozgástér más eszközökkel történő 
bővítési lehetőségeinek feltárására.  
 
Az önkormányzatunk 2012. évi költségvetési javaslatának, rendelettervezetének alapja az 
elfogadott költségvetési koncepció. A határozati javaslat megjelöli azokat az irányokat, 
melyek szerint a tervező munkát folytatni kell. Ezek alapján vehető számba az önkormányzat 
által tervezhető forráslehetőség, valamint a kiadási szükséglet és kerülhet megállapításra 
olyan nagyságrendű hiány, amely a gazdálkodás biztonságát nem veszélyezteti.  
  
A koncepcióban a bevételek számbavételét elemzések előzték meg, így a jelenlegi 
ismeretek szerint  kerültek beépítésre.  
A kiadási keretszámok meghatározásánál a kötelező önkormányzati működési feladatok 
beépítése elsődleges szempont volt. A számítások alapján beépültek a koncepcióba a 
kötelező működési, fenntartási feladatok és a korábban megkezdett, már 
kötelezettségvállalással érintett feladatok. A számításba vett feladatok pénzügyi igénye ez 
évben is jelentősen meghaladja a forráslehetőségeket.  
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MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 

 
� Központi források 

 
A helyi önkormányzatok forrásszabályozása lényegesen 2012-re sem változik. Az egyes 
elemek számbavétele a következők szerint történik:  
Személyi jövedelemadó felosztása az előző évekhez hasonlóan történik.  
Továbbra is jelentős szerepe lesz a feladatok finanszírozásában. 
 
Az állami támogatások és hozzájárulások elosztási elvei alapvetően nem változtak.  
Az állami támogatást a költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján normatív, a 8. 
számú melléklet alapján normatív, kötött  felhasználású támogatásként kapjuk 
A törvény 5. számú melléklete alapján felhasználási kötöttséggel járó  támogatásokat 
igényelhetünk. 
 
A normatív állami támogatások jogcímenkénti mértéke a 2011. évihez hasonlóan alakul. 
 

� Saját bevételek 
 
Intézményi bevételek 
 
Az intézményi bevételek tekintetében lényeges változásra, azaz bevétel növekedésre 2012. 
évben sem számíthatunk. 
A szociális étkeztetést igénylők száma várhatóan nem változik ezért a térítési díjból 
származó bevételek sem emelkednek. 
 
A továbbszámlázott közszolgáltatásokból származó bevétel a 2011. évi teljesítéshez 
hasonlóan alakul. 
 
Kamat bevételek 
  
Önkormányzatunk nem rendelkezik olyan, átmenetileg szabad pénzeszközzel amelynek 
lekötéséből kamat bevételre tudnánk szert tenni. 
A folyószámlán lévő összegből a bevétel nem jelentős. 
 

� Sajátos bevételek  
 
Helyi adókból származó bevételek 
 

� Önkormányzatunk helyi adói : 
� Kommunális adó 
� Iparűzési adó 

 
A kommunális adóból származó bevételt a felhalmozási célú bevételek között vesszük 
figyelembe. 
 

� Működési célra átvett támogatás érték ű pénzeszközök 
Közhasznú foglalkoztatásra kapott támogatások  
Pályázati pénzeszközök   

 
� Működési hitel 

 
A bevételi és kiadási egyensúly megteremtése érdekében hitel igénybevételével 
 is számolnunk kell. A rendelkezésre álló bevételi források nem nyújtanak fedezetet  
a működési kiadásokra. Átmeneti likviditási gondjainkat folyószámla hitel felvételével 
szeretnénk megoldani. 
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FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 
 
 
Az önkormányzat fejlesztési célra fordíthatja a  

� kommunális adó 100 %-át, ( jelenleg a működési kiadásokhoz használjuk fel) 
� üzemeltetési díjat ( elsősorban az üzemeltetésre átadott érték megóvására, 

felújítására kell fordítani) 
� tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételeket ( pl. telek értékesítés) 
� fejlesztési célra átvett pénzeszközöket 
� előző évi felhalmozási pénzmaradványt 
� a költségvetési támogatás felhalmozási célú részét (pl. közműfejlesztési 

hozzájárulás) 
� közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági szennyvíz közmű befizetések ) 
� támogatási kölcsönök megtérülése ( lakásvásárlási kölcsönök) 
� gazdaságilag elmaradott települések támogatásának 100 %-a ( központi forrás) 

 
A felhalmozási célú bevételek nyújtanak fedezetet a felhalmozási célú kiadásokra.                          
A  bevétel-kiadás egyensúlyára itt is törekednünk kell. 
 
 

MÜKÖDÉSI KIADÁSOK 
 
 
2010.évben is fő feladatnak kell tartanunk az alapellátást nyújtó intézmények  és a 
kötelezően ellátandó feladataink zavartalan működtetéséhez  szükséges források 
biztosítását. 
Az önkormányzat feladatai és annak költségei  szakfeladatok szerinti bontásban ( alcímek) 
kerülnek meghatározásra.  
A működési kiadások kiemelt előirányzatai: 

� személyi juttatások 
� munkaadót terhelő járulékok 
� dologi kiadások 
� támogatás értékű pénzeszköz átadások: 

                                              ellátottak pénzbeli juttatásai 
                                              támogatások, pénzeszköz átadások  
 

� személyi juttatások  
A személyi juttatások tekintetében  nem tervezünk v áltozást . 
 
A köztisztvisel ők illetmény  alapját a költségvetési törvényjavaslat 2012. évben is  38.650 
Ft- ban határozza meg.  
 
A közalkalmazotti illetmény  tábla sem változik a 2011. évihez képest. 
 
A törvényjavaslat alapján központi bérpolitikai intézkedés nélkül a munkáltatók saját 
hatáskörben - az illetménytörvény keretei között - növelhetik a foglalkoztatottak illetményét 
mivel  

- a közalkalmazotti illetménytábla alsó határos minimumoknál magasabb illetmény 
korlátozás nélkül megállapítható 

- a köztisztviselőknél a munkáltató élhet az alapilletménytől felfelé való eltérés 
lehetőségével, 

- A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozóknál az illetmény a munkáltatói döntés 
függvénye ( a minimálbér  mértéke jelenleg 78 000 Ft 

 
Munkaadót terhel ő járulékok  

 
A társadalombiztosítási járulék  mértéke továbbra is 27 % . 
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� Dologi kiadások  
 
A dologi kiadások növelésére a következő évben sem várható központi fedezet.  
Mivel az önkormányzat saját bevételeit tekintve nem várható növekedés az elmúlt évhez 
viszonyítva, a dologi kiadások előirányzatait a 2011. évi teljesítésnek megfelelő mértéken 
kell tartanunk.   
 
� Szociális kiadások  
A  önkormányzatunk 2012. évi költségvetési javaslatainak kialakítása során figyelembe 
vettük a 2012. évi változásokat.   
 
A nyugdíjminimum  érinti a nyugdíjminimumhoz kötött családtámogatások mértékét . ( pl. 
rendszeres szociális segély, ápolási díj ). Jelenleg nincs tudomásunk a 2012. évi összegről 
 
� Pénzeszköz átadások 
  
Önkormányzatunk a feladatainak gazdaságosabb elvégzése érdekében társulásokban vesz 
részt. 
 

� Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás  Sümeg 
 

� Szociális Intézményi Társulás Sümeg 
 

� Intézményfenntartó Társulás  
- Sümeg-  Bazsi- Sümegprága- Zalagyömörő ( általános iskolai oktatás ) 
- Zalaszántó –Bazsi- Vindornyalak                  ( általános iskolai oktatás ) 
- Sümegcsehi- Döbröce – Bazsi                      ( általános iskolai oktatás)  
- Sümegprága- Bazsi                                       ( óvodai nevelés) 

 
� Közös alapítású intézménye 

Sümegprága és Bazsi Községek  Körjegyzősége 
Alapítók:       Települési Önkormányzat Sümegprága 
                      Bazsi Község Önkormányzata 
Alapítás éve : 2001 

 
A társulási tagdíjak és hozzájárulások 2012. évi mértéke nem ismert, ezért az óvoda és a 
körjegyzőség kivételével a  2011. évi adatokkal számoltunk. 
 
 

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK  
 
 

A  felhalmozás jellegű kiadásokra a koncepcióban   E Ft-ot számszerűsítettünk. 
E keretösszeg a 2012-ben várható felhalmozási bevételekből és a várható 2011. évi 
pénzmaradványból adódik. Ez az összeg pályázatból megvalósuló fejlesztés önrészére lehet 
elegendő. 
A feladatok köre azonban ennél jóval magasabb ezért a tervező munka során törekedni kell 
újabb külső források felkutatásával, bevonásával. 

 
ÖSSZEGZÉS 

 
A beterjesztett javaslatban a ma reálisan számszerűsíthető forráslehetőségek és a kiadások 
között a hiány mértéke 3 348  E Ft.  
A költségvetési tervezés további szakaszában mind a bevételek , mind a kiadások területén 
tovább kell keresni azokat a megoldásokat, melyekkel a hiány felszámolható, a költségvetési 
egyensúly megteremthető. 
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Ehhez a következő feladatok és intézkedések szükségesek: 
 
A bevételekkel összefüggésben : 
 

o A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell az önkormányzatot, a 
központi költségvetésből megillető forrásokat. (normatív állami hozzájárulások, 
átengedett személyi jövedelemadó, stb.).  

o Az adóbevételek területén és a szennyvízközmű hátralékosok, illetve nem fizetők 
tartozásaira vonatkozóan továbbra is fontos a beszedési munka hatékonysága, 
csökkentve ezáltal a kintlévőségeket.  

 
o A már eddig is jelentős nagyságrendű elnyert pályázatok mellett keresni kell a további 

pályázatokhoz való kapcsolódás lehetőségét mind az intézmények, mind az 
önkormányzat vonatkozásában a külső források bővítése érdekében.  

o Figyelembe véve a jogszabályi kötöttségeket és elkerülve a jelentősebb mértékű 
eladósodást, meg kell vizsgálni a legkedvezőbb hitelfelvétel lehetőségét .  

 
A kiadásokkal összefüggésben:  
 

o Folytatni kell az elmúlt években elkezdett, a feladatellátáshoz jobban igazodó 
intézménystruktúra kialakítását célzó felülvizsgálatokat a különböző ellátórendszerek, 
tevékenységek vonatkozásában.  

Ezen belül kiemelten: 

  
- Az önkormányzati feladatellátás minden területén az eddigieknél is jobban kell 

érvényesíteni a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét, melyet már a 
költségvetés összeállításánál is érvényesíteni kell.  

- Át kell tekinteni, felül kell vizsgálni az  önként vállalt feladatok tételeit, azok 
mértékét.  

- Törekedni kell a kistérségi feladatellátásban rejlő lehetőségek eddigieknél is 
intenzívebb kihasználására.  

 
Az előbb felvázoltak figyelembevételével a koncepció prioritásai a következőkben 
foglalhatók össze: 

- Elsődleges cél a költségvetési egyensúly megteremtése, a település 
működőképességének megőrzése, a kötelező önkormányzati feladatellátás 
feltételeinek biztosítása.  

- A  település üzemeltetés területén folytatni kell az elmúlt években elkezdett 
parkgondozási programot, mely jelentősen hozzájárul a községünkről alkotott 
kedvező kép kialakításához.  

- Folytatni kell azokat a hagyományteremtő programokat – különösen a kultúra  
területén –, melyeket a község az elmúlt években elkezdett, s melyek által  
elismertebb és „élhetőbb” településsé  vált. Szükséges ugyanakkor ezek 
mértékének, nagyságrendjének felülvizsgálata.  

- A beruházási keretösszeg felhasználására vonatkozóan bevételeink 
behatároltságára tekintettel rangsor felállítása szükséges a következők 
szerint:  

- beruházások között kiemelten kell kezelni az alábbi feladatokat : 
o belterületi utak felújítása 
o Új utca közművesítése 
o Felszíni vízelvezetés 

 
 Bazsi Község  Önkormányzat 2012. évi koncepciójának számszerűsített adatait az 

 1. számú melléklet  tartalmazza. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-tagokat, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetési 
koncepcióját szíveskedjen megvitatni, majd elfogadni. 
 
Bazsi, 2011-11-16 
 
                                                                                 Szentes László  
                                                                                   polgármester 
 

 
Készített e:        Vincze József Ágostonné dr. körjegyző megbízásából  
                          Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. 
 
 
 
Határozati javaslat: 

Bazsi Község Önkormányzata képviselő-testületének 
……/2011.(XI.  .) határozata 

 
1. Bazsi Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 

2012.évi költségvetésének koncepciójával kapcsolatos előterjesztést és azt a 2012. 
évi költségvetés készítés kiindulási alapjának tekinti. 

 
2. A képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás feltételrendszerének 

figyelembevételével a következő célkitűzések, prioritások előtérbe helyezését tartja 
szükségesnek a költségvetés készítése során: 

 
� Elsődleges cél a költségvetési  egyensúly megteremtése, a település 

működőképességének megőrzése, a kötelező önkormányzati feladatellátás 
feltételeinek biztosítása. 

� A  település üzemeltetés területén folytatni kell az elmúlt években elkezdett 
parkgondozási programot, mely jelentősen hozzájárul a községünkről alkotott 
kedvező kép kialakításához.  

� Folytatni kell azokat a hagyományteremtő programokat – különösen a kultúra és a 
sport területén –, melyeket a község az elmúlt években elkezdett, s melyek által  
elismertebb és „élhetőbb” településsé  vált. Szükséges ugyanakkor ezek 
mértékének, nagyságrendjének felülvizsgálata.  

� Még fokozottabb erőfeszítéseket kell tenni a további külső tőke bevonására a 
saját források kiegészítésére .  

� A beruházási keretösszeg felhasználására vonatkozóan bevételeink 
behatároltságára tekintettel rangsor felállítása szükséges a következők szerint:  
o új indításra tervezett pályázatok önrészének biztosítása 

 
� A beruházások között kiemelten kell kezelni az alábbi  

            feladatokat : 
o belterületi utak felújítása 
o Új utca közművesítése 
o  Felszíni vízelvezetés 
o  Faluház konyhájának felszerelése 

 
3. A koncepcióban szereplő hiány felszámolására, a bevételek-kiadások közötti   

egyensúly megteremtésére a Képviselő-testület a következők végrehajtását tartja 
szükségesnek: 
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3.1. A bevételek területén : 
 
o  A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell az önkormányzat 

központi költségvetésből megillető forrásait. (normatív állami hozzájárulások, 
átengedett személyi jövedelemadó, stb.).  

 
o Az adóbevételek területén és a szennyvízközmű hátralékosok, illetve nem fizetők 

tartozásaira vonatkozóan továbbra is fontos a beszedési munka hatékonysága, 
csökkentve ezáltal a kintlévőségeket.  

 
o A már eddig is jelentős nagyságrendű elnyert pályázatok mellett keresni kell a további 

pályázatokhoz való kapcsolódás lehetőségét mind az intézmények, mind az 
önkormányzat vonatkozásában a külső források bővítése érdekében.  

 
o Figyelembe véve a jogszabályi kötöttségeket és elkerülve a jelentősebb mértékű 

eladósodást, meg kell vizsgálni a legkedvezőbb hitelfelvétel lehetőségét 
 
 
3.2. A kiadások területén: 
 
o Folytatni kell az elmúlt években elkezdett, a feladatellátáshoz jobban igazodó 

intézménystruktúra kialakítását célzó felülvizsgálatokat a különböző ellátórendszerek, 
tevékenységek vonatkozásában.  

Ezen belül kiemelten: 

  
- Az önkormányzati feladatellátás minden területén az eddigieknél is jobban kell 

érvényesíteni a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét, melyet már a 
költségvetés összeállításánál is érvényesíteni kell.  

- Át kell tekinteni, felül kell vizsgálni a költségvetésben  önként vállalt feladatok 
tételeit, azok mértékét. 

- Felül kell vizsgálni a civil szervezetek támogathatóságának feltételeit 
- Törekedni kell a kistérségi feladatellátásban rejlő lehetőségek eddigieknél is 

intenzívebb kihasználására.  
 
 
 
 
Felelős:     Szentes László   polgármester 
 
Határid ő:      2012. február 15. 
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1. melléklet
BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
    2011. ÉVI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA ÉS III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE

       ÉS 2012. ÉVI KONCEPCIÓJA
ezer forintban

A B C D E F
1 megnevezés
2 I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2012.évi
3 Bevételek előirányzat mód.el ői III.Névi teljesítés konepció

4 intézményi bevételek 1809 1809 1016 1800

5 sajátos bevételek 10096 10096 10599 10600

6 költségvetési támogatás 9849 15056 14428 9850

7 SZJA bevétel 11102 11102 8429 11102

8 pénzeszköz átvétel 4900 4900 4291 4900

9 rövid lejáratú hitelek 6184 5566 3348

10 ebből folyószla hitel 5000

11 kölcsönök megtárülése 15
12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 43940 48529 38778 41600
13
14 Kiadások
15 személyi juttatások 13871 13871 11279 12800

16 munkaadót terhelút terhelő járulékok 3160 3160 2413 2800

17 dologi kiadások 15561 15561 9635 14500

18 ellátottak pénzbeni juttatásai 2297 6886 8151 2300

19 Tám, műk.c pénzeszk átadások 8751 8751 7194 8900

20
21 tartalékok 300 300 300

22 céltartalék
23 KIADÁSOK ÖSSZESEN 43940 48529 38672 41600
24
25 II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
26 Bevételek
27 előző évi pénzmaradvány 5000 5000 4000

28 pénzeszköz átvetel 600 600 740
29 sajátos bevételek 766 766 1107 1100

30 költségvetési támogatás 958 1033 793 958

31 t.eszköz értékesítés 800
32 fejlesztési hitel
33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7324 7399 3440 6058
34
35 Kiadások
36 beruházások 7024 7024 1260 6058

37 felújítások 200 200
38 pénzeszköz átadások 100 175 168
39
40
41 KIADÁSOK ÖSSZESEN 7324 7399 1428 6058
42
43 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 51264 55928 42218 47658
44 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 51264 55928 40100 47658
45 függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek 56
46 függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások -1313  
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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: 
 

90/2011.(IX. 8.) és 122/2011. (X. 27.) határozataival a Képviselő-
testület pályázat benyújtását határozta el, az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program keretében kiírt, „Helyben honos 
gyümölcsfajták feldolgozásának közösségi jellegű ösztönzése Bazsiban” 
címen. A pályázat benyújtására került.   
93/2011. (X. 6.) és 109/2011. (X. 27.) határozataival a Képviselő-
testület jóváhagyta Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 
Alapító Okiratának módosítását, melynek továbbítása a Magyar 
Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága felé megtörtént.  
94/2011. (X. 6.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta a 2011. 
évi közművelődési tevékenységről szóló beszámolót, melyről az érintett 
értesítése megtörtént.  
95/2011. (X. 6.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta a 2012. 
évi közművelődési munkatervet, melyről az érintett értesítése 
megtörtént.  
96/2011. (X. 6.) határozatával a Képviselő-testület csatlakozott a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 
fordulójához, melyről szóló nyilatkozat megküldésre került a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor 
Alapkezelőjének, illetve a lakosság értesítése megtörtént.  
97/2011. (X. 6.) határozatával a Képviselő-testület a LEADER 
pályázat keretében együttműködési megállapodást kötött a Duó 
Könyvelő Kft-vel, mely megállapodás aláírásra került.  
98/2011. (X. 6.) határozatával a Képviselő-testület a LEADER 
pályázat keretében együttműködési megállapodást kötött Dr. Rédei 
Zsolttal, mely megállapodás aláírásra került. 
99/2011. (X. 6.) határozatával a Képviselő-testület a LEADER 
pályázat keretében együttműködési megállapodást kötött a Remete Kft-
vel, mely megállapodás aláírásra került. 
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100/2011. (X. 6.) határozatával a Képviselő-testület a LEADER 
pályázat keretében együttműködési megállapodást kötött Sümeg 
Közművelődési és Információs Közalapítványával, mely megállapodás 
aláírásra került. 
101/2011. (X. 6.) határozatával a Képviselő-testület a LEADER 
pályázat keretében együttműködési megállapodást kötött a Balatoni 
Szőlő és Borkultúra Egyesülettel, mely megállapodás aláírásra került. 
102/2011. (X. 6.) határozatával a Képviselő-testület a LEADER 
pályázat keretében együttműködési megállapodást kötött a Ramassetter 
Vince Általános és Zeneiskola Tanulóiért Alapítvánnyal, mely 
megállapodás aláírásra került. 
106/2011. (X. 6.) határozatával a Képviselő-testület ügyvédi 
munkadíjat állapított meg a bazsi 096 és 097/11 hrsz-ú ingatlanokat 
érintő telekhatár rendezése ügyében, mely munkadíj kifizetése 
megtörtént.  
108/2011. (X. 6.) határozatával a Képviselő-testület jóváhagyta Bazsi 
Község Egészségügyi és Kulturális Ellátásáért Közalapítvány Alapító 
Okiratának módosítását, melynek továbbítása a Veszprém Megyei 
Bíróság felé megtörtént.  
110/2011. (X. 27.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta az 
Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervét, melyről a belső ellenőr 
értesítése megtörtént.   
111/2011. (X. 27.) határozatával a Képviselő-testület a Sümegi 
Kistérségi Többcélú Társulás alapítója és fenntartójaként a társulás 
feladatai forrásai és fizetési kötelezettsége teljesítése érdekében 500.- 
Ft/állandó lakos összeggel, meghatározott időre szólóan, önkéntes 
befizetésről döntött, mely összeg átutalása megtörtént.  
112/2011. (X. 27.) határozatával a Képviselő-testület a LEADER 
pályázat keretében együttműködési megállapodást kötött Kulcsár 
Ferenccel, mely megállapodás aláírásra került. 
113/2011. (X. 27.) határozatával a Képviselő-testület a LEADER 
pályázat keretében együttműködési megállapodást kötött az 
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltó Köztestülettel, mely megállapodás 
aláírásra került. 
114/2011. (X. 27.) határozatával a Képviselő-testület a LEADER 
pályázat keretében együttműködési megállapodást kötött a Sümeg 
Püspöki Palotáért Közalapítvánnyal, mely megállapodás aláírásra került. 
115/2011. (X. 27.) és a 116/2011. (X. 27.)  határozatával a Képviselő-
testület a LEADER pályázat keretében együttműködési 
megállapodásokat kötött Sümeg Városért Közalapítvánnyával, mely 
megállapodások aláírása megtörtént. 
117/2011. (X. 27.) határozatával a Képviselő-testület a LEADER 
pályázat keretében együttműködési megállapodást kötött az Éltető 
Balaton-felvidékért Egyesülettel, mely megállapodás aláírásra került. 
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118/2011. (X. 27.) határozatával a Képviselő-testület a LEADER 
pályázat keretében együttműködési megállapodást kötött a FAMULUS 
Sümeg Kistérségéért Egyesülettel, mely megállapodás aláírásra került. 
119/2011. (X. 27.) határozatával a Képviselő-testület a LEADER 
pályázat keretében együttműködési megállapodást kötött Szabados 
Zsuzsannával, mely megállapodás aláírásra került. 
120/2011. (X. 27.) határozatával a Képviselő-testület a LEADER 
pályázat keretében együttműködési megállapodást kötött Megyer 
Község Önkormányzatával, mely megállapodás aláírásra került. 
121/2011. (X. 27.) határozatával a Képviselő-testület módosításokkal 
jóváhagyta az E-ON Energiaszolgáltató Kft. által megküldött 
megállapodást – a lakásfenntartási támogatás természetbeni juttatásként 
történő biztosítására vonatkozóan -. Erről a Szolgáltató értesítése 
megtörtént. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű 
önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót szíveskedjék 
tudomásul venni. 

 
Bazsi, 2011. november 17.                     

 
  Szentes László  

          polgármester                                      
  
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
 ../2011. (XI. ...) határozata  

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 

 
 


