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 Közművelődési célkitűzések és a 2013 évre vonatkozó közművelődési 
feladatok 
 
A  Faluház  ház  olyan  közösségi  színtér,  mely  minden  korosztály,  minden  
közösség számára nyújt kikapcsolódási, szórakozási, lehetőséget. Ezen felül 
helyet és egyébfeltételeket biztosítunk a különböző önszerveződő és művészeti 
csoportoknak. 
 
Céljaink között szerepel: 
- az  ünnepek kultúrájának gondozása, nemzeti ünnepekhez kapcsolódó községi 
rendezvények megszervezése. Nemzeti ünnepek, megemlékezések 
megszervezése, lebonyolítása. 

-a környező településeken működő intézményekkel való kommunikáció és 

együttműködés 

- településünk hagyományainak megismerése, ápolása 

 
 
 
 
 

Tervezett rendezvények: 
 

 
Dátum 

Program 
megnevezése 

 
Rendezvény célja 

 
Helyszín 

 

Felelős, 
együttműködő 

partner 
 
 

Február 
   09 

 
 

Farsang 

Helyi kultúra közvetítését 
szolgáló rendezvény. 

Célcsoportja: Gyermekek, 
szülők, nagyszülők /kb:60Fő/ 

 
Simon 

István Műv. 
Ház 

Bazsi 

 
 

Németh Zsuzsa 
Közalapítvány 

 
Március 

15 

Ünnepség az 1848-
49-es forradalom és 

szabadságharc 
tiszteletére 

Ünnepi kultúra közvetítését és 
fejlesztését, a kulturális értékek 

megőrzését szolgáló 
rendezvény./ kb:40fő/ 

Templom 
kert 

kopjafa 

 
Németh Zsuzsa 

 
Március 

23 

 
Húsvéti Játszóház 

tojásfestés 

Kreativitást fejleszt, 
Hagyományok ápolását szolgálja 

/írókázás, növényi 
alapanyagokkal festés/ 

/20 fő/ 

 
 

Faluház 

 
 

Németh Zsuzsa 
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dátum 

Program 
megnevezése 

 
Rendezvény célja 

 
Helyszín 

Felelős, 
Együttműködő 

partner 
 

Május 26 
 

 
Hősök Vasárnapja 
Megemlékezés a 
világháború bazsi 

áldozatairól 

Ünnepi kultúra 
közvetítését és fejlesztését 

szolgálja. A magyarság 
tudatot erősíti 
ápolása 25 fő 

 
Temető 
Hősi emlékmű 

 
 

Németh Zsuzsa 

 
 

Július 21 

 
 

Falunap 

Helyi kultúra közvetítését, 
a közösségi összefogás 
fejlesztését szolgálja. 

 
 

Sportpálya 

 
Németh Zsuzsa 
Közalapítvány 

 
Augusztus 

12-16 

 
Kézműves Tábor 

 

Kreativitás fejlesztése. 
A szabadidő hasznos 

eltöltése 
15 fő 

 
Faluház 
 Bazsi 

 
 

Németh Zsuzsa 
 

 
Szeptember 

15 
 

 
Simon István 

Emléknap 
 

 
A hagyományok ápolását, 

A helyi kultúra 
fejlesztését szolgálja 

Simon István  
Emlékház 

 
Németh Zsuzsa 

 

 
 

Szeptember 
28 

 
 

Szüreti felvonulás 

 
Hagyományok ápolását, a  
helyi kultúra közvetítését 

szolgálja 
130fő 

 
A falu fő 
utcája,kocsma 
melletti 

parkoló 

 
Németh Zsuzsa 
Közalapítvány 
Tánccsoportok 

 
 

Október  
23 

 
Megemlékezés 

Az 1956-os 
forradalomról 

Ünnepi kultúra 
közvetítését, fejlesztését 

szolgálja 

Simon István 
Műv. Ház 

 
Németh Zsuzsa 

 
November 

30 

 
Nyugdíjas nap 

Helyi kultúra közvetítését  
Szolgálja 80 fő 

 
Simon István 

Művelődési ház 

 
Németh Zsuzsa 

december 
06 

Mikulás hagyományok őrzését 
szolgálja, célcsoport a 14 

év alatti általános 
iskolások 

 
Bazsi 

 
Németh Zsuzsa  
Csikós Csaba 
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dátum Program  
megnevezése 

Rendezvény célja Helyszín Felelős 
együttműködő  

partnerek 
december 

14 
adventi 

játszóház 
kreativitás fejlesztését 
szolgálja 

      faluház Németh 
Zsuzsa 

December 
23 

Karácsonyi 
műsor 

Hagyomány őrzést, helyi 
kultúra ápolását célozza 

Simon István 
Művelődési Ház 

Németh 
Zsuzsa 

 
 
 
 
 

Bazsi, 2012. október 22. 
 
 
 

Németh Zsuzsa 
Kulturális szervező 

 
 
 
 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

             Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
 

../2012. (XI. ….) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi 
közművelődési munkatervet elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
-1- 

Beszámoló 
 a faluház működéséről és a rendezvényekről 2012.évben 

 
Tisztelt képviselő-testület!  
 
A könyvtár és a Faluház 2012 évben heti 3 alkalommal volt nyitva. Itt lehetőség van a 
tánccsoportok próbáinak lebonyolítására, valamint asztaliteniszezni is lehet. A Tátika 
Néptánc csoport mellett, zumba és salsa is volt a faluházban. 
 
 A könyvtár állomány ellenőrzését elvégeztem ebben az évben. A nyilvántartás szerint a  
könyvtári állomány 1670+378 dokumentum 
 
Január hónapban a kultúr látogatottsága a nyitvatartási napokon 159 fő volt. A pénteki 
nyitva tartás alatt zumba volt, szerdánként  a manó tánccsoport próbált. Farsangra 
készülődést is elkezdtük. A termet 1 alkalommal árusításra  kibérelték. 
 
Február:149 fő a látogató a nyitvatartási napokon. 
A farsangot február 04-én tartottuk a Simon István Művelődési házban,  a  Zalaszántói 
színjátszó csoport közreműködésével. A rendezvényen 110 fő vett részt, ebből 40 fő 
beöltözött. A tombola bevételéből az esti bál finanszírozását valósítottuk meg. Itt Papp 
Gábor zenélt és 54 fő vett részt. 
A faluházat családi rendezvényre 2 alkalommal bérelték ki. 
 
Elkezdtük a Március 15 műsor próbáját a gyerekekkel. 
 
 
Március: 175 fő a látogató 
 
Ebben a hónapban tartottuk a Március 15 megemlékezést, a templom kertben 
Felállított kopjafánál. A faluházat osztálytalálkozóra 1 alkalommal bérelték ki. 
 
Március 31-én a Napfény Szociális Segítő Központ támogatásával ingyenes húsvéti 
játszóházat tartottunk, 15 fő részvételével. Különböző húsvéti dekorációt készíthettek az 
érdeklődők. 
 
Április :151 fő volt a látogató a faluházban. 
 
 
Május:148 fő a látogató. 
 
Május 26-án esküvő volt a Művelődési házunkban. 
Május 27-én a temetőben felállított Hősi emlékműnél a világháborúk bazsi áldozataira 
emlékeztünk. 
 
Június  62 fő volt a látogató 
Június 9-én a Faluházban volt a veterán autók találkozójának egyik állomása. Ezen a 
napon  a Tátika tánccsoporttal Csabrendekre mentünk.  
A termet 1 alkalommal bérelték ki árusításra. 
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.Július 31 fővolt a látogató. 
Július 14-én Zalagyömörőben volt a Kistérségi Kulturális Fesztivál. Bazsit a Tátika 
tánccsoport, a Kukorica Tánccsoport , valamint egy focicsapat is képviselte. A 
településünk gasztronómiája mellett a kézműves kiállításra is nagy hangsúlyt fektettünk. 
 
Július  24-én volt a falunapunk. A főzésben 11 csapat vett részt, foci bajnokságra 9 
csapat nevezett.. A kulturális programot a térség amatőr művészeinek előadásaival 
rendeztük meg. 
Július 28-án Sümegcsehire mentünk kézműves játszóházat tartani. 
 
Augusztus 14 fő a látogató 
 
A faluházat 2 alkalommal bérelték ki árusításra.  
Augusztus 9-én Nyírlakra mentünk játszóházat tartani. 
Augusztus 13-17-ig tartottuk a kézműves tábort, 15 fő részvételével. Csuhé virágokat, 
állatokat, babákat készítettünk. 
 
Szeptember 92 fő volt a látogató 
 
Szeptember 09-én Sümegen a szüreti fesztiválon játszóházaztunk. 
Szeptember 13-án Ajkarendeki Simon István Ált. Iskolából jöttek a Simon István 
Emlékházhoz, és a temetőbe. Koszorút helyeztek el a költő tiszteletére. 
 
Szeptember 16--án tartottuk a Simon István emléknapot, az emlékház udvarán. A 
kulturális programba sikerült bevonni a Sümegi általános iskola diákjait. 
 
Szeptember29-én volt a szüreti felvonulásunk. 
 
Október  
 
Október 7, 14, és 21-én volt az almafeldolgozó átadásához kapcsolódó 
rendezvénysorozat. Ennek záróprogramja  december 2-án lesz, így ebben az évben  7 
rendezvény kerül lebonyolításra. 
December 07    Mikulás 
December8.     Nyugdíjas nap 
December 17.   Adventi játszóház 
December20-24 Betlehemezés 
December 23    Karácsonyi műsor. 
December 31     Szilveszter 
 
 
 
Bazsi, 2012. október 22 
 
        Németh Zsuzsa 
                                                                                          Kulturális szervező 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
../201.. (XI. ...) határozata 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi 
közművelődési tevékenységről szóló beszámolót elfogadta. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 
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BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

POLGÁRMESTERE 
8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201 

 
ELŐTERJESZTÉS 

Bazsi Község Önkormányzata 2012. november 29 -i ülésére 

Tárgy:  Tájékoztató Bazsi Község Önkormányzata 2012. III. negyedévi gazdálkodásáról 

                                                  
Tisztelt Képviselő-testület !            
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdése értelmében a polgármester az 
éves költségvetés III. negyedévi helyzetéről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.  

 

Önkormányzatunk 2012. IIII negyedévi gazdálkodásáról összességében elmondhatjuk, hogy a 
költségvetés teljesítése időarányos.  

 
 
 AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA 
 
Bazsi Község Önkormányzata  az éves gazdálkodásáról megalkotta a módosított 
1/2012.(II.14.)rendeletét. 
A rendelet tartalmazza az önkormányzat várható bevételeit és kiadásait az államháztartási törvény 
szabályozásának , valamint a képviselő-testület kérésének megfelelő bontásban. 
 
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében jóváhagyott bevételek és kiadások előirányzataira a 
reális tervezés  jellemző. A megfontolt gazdálkodás ellenére a bevételi és kiadási egyensúly nem 
biztosított, ezért 2012-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:   (86 %) 
A bevételek jelentős részét a központi 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 

A központi támogatásokat az igénylésnek megfelelő mértékben megkaptuk. 

Az igénylés utólag, az igénybevétel alapján történik. 
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A bevételek kisebb részét az önkormányzat saját bevételi képezik: 

� Saját bevételek 
� Sajátos bevételek 
� Támogatásértékű működési bevételek  

 

Az önkormányzat 2012. évi működési bevételeinek előirányzatait és a 2012. I. félévi teljesítéseit az 1. 
és a 2. melléklet tartalmazza. 

  
Működési hitel felvételére még nem került sor, likviditásunkat 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 törvény által előírt illetményeket és juttatásokat. 
A kötelező juttatásokon túl cafetéria juttatásban részesülnek az alkalmazottak. 
 
A 2012 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 . 
 
Ez évtől három projekttel veszünk részt  a Startmunka programban. A mezőgazdasági tevékenység 
keretében 6 főt alkalmazunk.  2012. március 1-től 2012. június 30-ig  4 fővel a patakmeder tisztítását 
végeztük el, 2012. július 1-től  ugyan ezzel a 4 fővel a mezőgazdasági utak rendbetételét kezdtük el.  
A feladatokat a tervek szerint sikerül megvalósítanunk.   
 
A dologi kiadások  tervezett összegének III. negyedévi teljesítése időarányos.   
 
 
 
A személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások III. negyedévi teljesítését az 1. és 3. melléklet 
tartalmazza. 
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Támogatásérték ű működési kiadások      
Az önkormányzat különböző társulásokban vesz részt ahova tagdíjat, illetve hozzájárulást kell fizetni.  
A teljesítésünk időarányos. 
 
A támogatások és pénzeszköz átadások III.negyedévi teljesítését az 1 és 5. melléklet tartalmazza. 
 
Önkormányzat által folyósított ellátások     

 
Az önkormányzatunk a  szociális és gyermekjóléti feladatait a Szociális igazgatásról és  szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III.  törvény valamint a  helyi rendeletünk által meghatározottaknak 
megfelelően látja el. 
Bazsi Község Önkormányzata az alábbi ellátási formákat biztosítja: 

� Foglalkoztatást helyettesítő ellátás 
� Rendszeres szociális segély  
� Ápolási díj 
� Lakásfenntartási támogatás 
� Időskorúak járadéka 
� Közgyógyellátás 
� Átmeneti szociális segély 
� Temetési segély 
� Szülési támogatás 
� Beiskolázási támogatás 
� BURSA ösztöndíj, 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      (19 %) 
 
Az önkormányzat fejlesztési célra fordíthatja  
Felhalmozási célú bevételeink az alábbiakból származnak: 
- 2011.évi felhalmozási c. pénzmaradvány 
- Üzemeltetésből származó díjbevételek 
- bérbeadásból származó bevételek 
 
A felhalmozási bevételek 2012. évi előirányzatait és 2012. III. negyedévi teljesítéseit az 1. melléklet 
tartalmazza . 
 
 
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK  ( 204 % ) 
 
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 közül a startmunka programban vállalt eszközök beszerzését , valamint a 
pályázaton nyert támogatásból  gyümölcsfeldolgozó létesítését valósítottuk meg.  
A felhalmozási bevételeink az utófinanszírozás miatt még nem tartalmazzák a pályázatokon nyert 
támogatások összegét, ezért a bevétel és kiadás között jelentős különbözet mutatkozik. 
 
Az önkormányzat 2012. évi  felhalmozási kiadásainak előirányzatait és az III. negyedévi teljesítéseit a 
1.   melléklet tartalmazza.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Bazsi Község Önkormányzata gazdálkodási feladatait a költségvetési rendeletében foglaltaknak 
megfelelően látja el. 

 

Az önkormányzat 2012. évi terv adatait tekintve a bevételekre és a működési kiadásokra az időarányos 
teljesítés a jellemző. 

 

 Az III. negyedévben rendkívüli bevétele, illetve kiadása az önkormányzatnak nem volt.  

 

Az Önkormányzat 2012. évi előirányzatait és azok  III. negyedévi teljesítéseit címenként és kiemelt 
előirányzatonként az 1., 2., 3., 4., 5  mellékletek tartalmazzák.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2012. III. negyedévi gazdálkodásáról 
készített tájékoztatóját szíveskedjen megvitatni, majd elfogadni.  

 

 

Bazsi,2012-11-26 

 

 

                                                                                        Szentes László  

                                                                                         polgármester  

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  ../2012. (XI. 29.) határozata 

Bazsi Község  Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló. 2011. évi CXCV. törvény 87.§   §. (1) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel Bazsi Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának 
III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerint 
elfogadta. 
 
Felelős: Szentes László  polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Készítette:    Horváth Zoltán Imréné         gazd. főea. 
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1. melléklet
BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
    ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA

2012 2013 2014
ezer forintban

A B C D E F
1 megnevezés 2012
2 I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
3 Bevételek előirányzat módosított teljesítése

4 intézményi bevételek 1406 1406 1292
5 sajátos bevételek 10096 10096 7810
6 költségvetési támogatás 10331 14340 15522
7 SZJA bevétel 10637 10637 7979
8 pénzeszköz átvétel 8630 11250 11087
9 rövid lejáratú hitelek 2008 2008

10 előző évi pénzmaradvány 1050 1050
11 kölcsönök megtérülése 33
12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 44158 50787 43723 86,09093
13
14 Kiadások
15 személyi juttatások 17131 18311 14080
16 munkaadót terhelút terhelő járulékok 3718 4156 2862
17 dologi kiadások 11174 12176 9091
18 ellátottak pénzbeni juttatásai 2297 6306 8102 128,4808
19 Tám, műk.c pénzeszk átadások 9538 9561 6756 70,66206
20 kölcsönök nyújtása 33
21 tartalékok 300 277
22 céltartalék
23 KIADÁSOK ÖSSZESEN 44158 50787 40924 80,57968
24
25 II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
26 Bevételek
27 előző évi pénzmaradvány 3000 3000
28 pénzeszköz átvetel
29 üzemeltetési díj 766 766 748
30
31
32
33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3766 3766 748 19,86192
34
35 Kiadások
36 beruházások 3066 3066 5065
37 felújítások 700 700 2606
38 pénzeszköz átadások
39
40
41 KIADÁSOK ÖSSZESEN 3766 3766 7671 203,6909
42
43 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 47924 54553 44471 81,51889
44 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 47924 54553 48595 89,07851
45 függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

46 függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 429
 
 
 
 
 



2.melléklet 
BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK  EL ŐIRÁNYZATA 
2012. 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  teljesítés el őirányzat  teljesítés el őirányzat  teljesítés el őirányzat  teljesítés el őirányzat  teljesítés előirányzat  teljesítés el őirányzat  teljesítés

3 I.  ÖNKORMÁNYZAT
4 383103 tel.hulladék vegyes 0 0
5 841126 Önk.és társulások ált. igazg.tev 395 361 337 675 2008 1050 3790 1036
6 841402 közvilágítás 0 0
7 841403 Város-községgazd.szolg 24 0 24
8 889921 szociális étkeztetés 976 676 976 676
9 889928 falugondnoki szolgáltatás 0 0
10 890442 hosszú időtart.közfogl. 223 7893 9825 7893 10048
11 910123 könyvtári tevékenység 400 338 400 338
12 910502 közm.int.köz.színterek 0 0
13 960302 köztemető fennt.műk. 20 5 20 5
14 841901 Önk.és társulásaik elsz. 10096 7810 24977 23501 35073 31311
15 910203 Múzeumi.kiáll.tev. 15 15 0
16 890441 rövid távú közfgolalkoztatás 0
17 882124 RGYVT 0
18 882125 közlekedési támogatás 98 98

88217 rendszeres GYVT 151 151
19 I.CÍM ÖSSZESEN 1406 1289 10096 7810 24977 23501 8630 11087 2008 0 1050 0 48167 43687

20
29
30 MINDÖSSZESEN 1406 1289 10096 7810 24977 23501 8630 11087 2008 0 1050 0 48167 43687
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BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3.melléklet

 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK EL ŐIRÁNYZATA 
2012 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 telljesítés el őirányzat telljesítés el őirányzat telljesítés el őirányzat telljesítés el őirányzat telljesítés

3 I.  ÖNKORMÁNYZAT ,
4 383103 tel.hulladék vegyes 292 292 0
5 841126 Önk.és társulásaik ált.igazg.tev 4356 3474 1208 872 2474 1843 277 8315 6189
6 841402 közvilágítás 1232 669 1232 669
7 841403 Város-községgazd.szolg 2928 2201 816 603 2065 2135 5809 4939
8 889921 szociális étkeztetés 2032 1417 2032 1417
9 889928 falugondnoki szolgáltatás 1885 1421 496 387 1302 550 3683 2358
10 890442 hosszabb időtartamú közfg. 8350 6456 1406 872 1002 1680 10758 9008
11 910123 könyvtári tevékenység 792 528 230 128 268 21 1290 677
12 910502 közm.int.köz.színterek 1297 730 1297 730
13 960302 köztemető fennt.műk. 159 32 159 32
14 910203 Múzeumi, kiáll.tevékenység 53 14 53 14
15 882129 eseti pénzbeli ellátások 0
16 882203 köztemetés 0

0
18 0
17 I.CÍM ÖSSZESEN 18311 14080 4156 2862 12176 9091 0 0 34920 26033
29
30
31
32 MINDÖSSZESEN 18311 14080 4156 2862 12176 9091 0 0 34920 26033
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4.melléklet
BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI

2012. ezer forintban

A B C D E
1 CÍM  megnevezés eredeti módosított

2 ALCÍM előirányzat el őirányzat teljesítés

3 I.Önkormányzat  
4 Rendszeres pénzbeli ellátások 1217 5226 7165
5
6 882111 aktív korúak ellátása 670 3420 4643
7
8
9

10
11 882112 időskorúak járadéka 44 177 148
12 1 fő
13 882113 lakásfenntartási tám. Normatív 132 944 1325
14 23 fő
15 882115 ápolási díj alanyi jogon 89 403 544
16 1 fő
17 882116 ápolási díj méltányossági alapon 282 282 354
18 4 fő 
19 882117 Rendszeres GYVT 151
20
21
22
23
24
25 eseti pénzbeli ellátások 1080 1080 937
26
27 882122 átmeneti segély 120 120 43
28
29 882123 temetési segély 60 60 30
30
31 882124 rendkívüli GYVT 480 480 266
32 iskolakezdési támogatás 450 450 266

33 szülési támogatás 30 30

34 882129 egyéb önk.eseti pénzbeli ell. 340 340 500
35 BURSA
36 882202 közgyógyellátás 80 80
37
38 882125 Mozgáskorlátozottak közl.,tám 98
39
40
41
42
43
44

45 I. CÍM MINDÖSSZESEN 2297 6306 8102  
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5.melléklet 

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
TÁMOGATÁSÉRTÉK Ű MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

                  2012.
ezer forintban

A B C D E
1 CÍM  megnevezés módosított 

2 ALCÍM előirányzat előirányzat teljesítés
3 I. ÖNKORMÁNYZAT
4
5 841126 Önk. És társulásaik ált.igazg. tevékenysége 9383 9406 6649
6 SKTC Sümeg 1159 1159 870
7 tagdíj 311Ft/fő 133 133 100
8 járóbeteg  ellátás 1115FT/fő 476 476 357
9 pedagógiai szakszolgálat 185Ft/fő 79 79 59

10 orvosi ügyelet 1104Ft/fő 471 471 354
11
12
13
14
15 Önkormányzat Sümeg 370 393 319
16 iskola támogatás 120 143 143
17 családsegítés 20 20 20
18 gyermekjóléti szolgálat 208 208 156
19 védőnői szolgálat 4 4
20 támogató szolgálat 18 18
21 Önkormányzat Zalaszántó 700 700 350
22 iskola támogatás 700 700 350
23
24 Önkormányzat Sümegprága 7154 7154 5110
25 körjegyzőség 6112 6112 4500
26 óvoda 671 671 335
27 takarító 371 371 275
28
29
30 890301 Civil szervezetek m űködési támogatása 155 155 107
31 Tűzoltó Köztestület Sümeg 105 105 57
32 Közalapítvány Bazsi 50 50 50
33 I.CÍM ÖSSZESEN 9538 9561 6756
34
42
43
44

45 MINDÖSSZESEN 9538 9561 6756  
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BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Polgármesterétől 
8352 Bazsi, Fő u.91. T/Fax: 87/352-201 

Email: polgarmestre@bazsi.hu 
 

ELŐTERJESZTÉS 

Bazsi Község Önkormányzata 2012. november 29-i nyilvános ülésére 

 

 Tárgy:                 Bazsi Község Önkormányzata 2013. évi koncepciója 

Előterjesztő:     Szentes László polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-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 2011. 
évi CXCV. törvény 24.§ (1) bekezdése 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 2012. évi tényleges pénzügyi folyamatokat is figyelembe véve terveztük.  
Az előterjesztésben szerepelnek a folyamatban lévő feladatok következő évi üteme, a 
korábban vállalt, 2013. 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 2013. 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 számbavételénél a számszakilag még ugyan nem ismert, de a 
költségvetési törvényjavaslat jelentős változásait is figyelembe vettük a  keretszámok 
meghatározásánál. A kötelező önkormányzati működési feladatok figyelembe vétele 
elsődleges szempont volt. A számítások alapján beépültek a koncepcióba a kötelező 



 18

működési, fenntartási feladatok és a korábban megkezdett, már kötelezettségvállalással 
érintett feladatok.  
 

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 
 

� Központi források 
 
A helyi önkormányzatok forrásszabályozása lényegesen változik. Az egyes elemek 
számbavétele a következők szerint történik:  
Személyi jövedelemadó felosztása az előző évekhez hasonlóan történik. (40%) 
Továbbra is jelentős szerepe lesz a feladatok finanszírozásában. 
 
A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása a költségvetési 
törvény 2. melléklete alapján történik. 
A kötött felhasználású központosított előirányzatokat a 3. melléklet tartalmazza (pl.  
közműfejlesztési hozzájárulás, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás) 
A helyei önkormányzatok kiegészítő támogatásait a 4. melléklet tartalmazza. 
    
A szabályozás szerint 2013-ban 100% helyett csak 40 % marad az önkormányzatok 
részesedése gépjárműadóból, továbbra is 100 % marad a termőföld bérbeadásából 
származó jövedelem utáni SZJA-ból és az önkormányzat által a beszedett szabálysértési 
pénz- és helyszíni , valamint a környezetvédelmi bírságból. 
A közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 40 %-a – amennyiben a 
végrehajtást az önkormányzat jegyzője adóhatósági jogkörben eljárva hajt végre –az 
önkormányzatot illeti meg. 
 
Továbbra sem változik a köztisztviselői illetményalap és az éves Cafetéria összege. A 
közalkalmazotti illetménytáblát a költségvetési törvényjavaslat 7. melléklete tartalmazza, 
szintén nem változott az előző évekhez képest. 
 

� Saját bevételek 
 
Intézményi bevételek 
 
Az intézményi bevételek tekintetében lényeges változásra, azaz bevétel növekedésre 2013. 
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 2012. évi teljesítéshez 
hasonlóan alakul. 

Kamat bevételek 
  
Önkormányzatunk nem rendelkezik olyan, átmenetileg szabad pénzeszközzel amelynek 
lekötéséből kamat bevételre tudnánk szert tenni. 
 

� Sajátos bevételek  
Helyi adókból származó bevételek 
 

� Önkormányzatunk helyi adói : 
                                                            Kommunális adó 
                                                            Iparűzési adó 



 19

Mindkét adónem esetében a 2012. évi teljesítésnek megfelelő összeggel számolhatunk. 
 
 

� Működésre átvett támogatás célú pénzeszközök 
 
Átvett pénzeszközeink elsősorban a közfoglalkoztatás támogatását tartalmazzák. 
 

� Működési hitel 
 
2013-ban is szeretnénk igényelni folyószámla hitelt az átmeneti fizetési nehézségek 
megoldása érdekében. 
 

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 
 
Az önkormányzat fejlesztési célra fordíthatja a  

� üzemeltetési díjat ( elsősorban az üzemeltetésbe adott 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  

                         
A  bevétel-kiadás egyensúlyára itt is törekednünk kell. 
Fejlesztési célú bevételeink nem nyújtanak fedezetet nagyobb tervek megvalósításához. 
 
Fejlesztési célú hitel felvételét 2013-ban nem tervezzük. 
 

MÜKÖDÉSI KIADÁSOK 
 
2013. 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 
                                              támogatásértékű, működési célú támogatások  
 
 

� személyi juttatások  
 
A köztisztvisel ők illetmény  alapját a költségvetési törvényjavaslat 2013. évben is  38.650 
Ft- ban határozza meg.  
 
A közalkalmazotti illetmény  tábla sem változik. 
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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 92 000 Ft és 108 000 Ft, várhatóan 
emelkedni fog, de 2013. évi adat nem áll rendelkezésre) A Közfoglalkoztatási bér 
jelenleg 71 800 Ft. 

 
A közfoglalkoztatás önkormányzatot érint ő típusai  
 
1. Kistérségi start mintaprogram: 
A program 2012-ben indult és 2013-2014 évekre vonatkozóan is nyújthattunk be pályázatot. 
A tervezett programok 100 %-os támogatásban részesülnek. Az igényeket és a 
lehetőségeket figyelembe véve 2013-2014 évekre is nyújtottunk be pályázatot. 
 
2. Hosszú távú közfoglalkoztatás 
A közhasznú munkavégzés helyett az önkormányzat szintén pályázat útján, támogatást 
igényelhet a munkaügyi központ kirendeltségeinél . A foglalkoztatás időtartama 2 – 12 
hónap, és napi 6-8 órás munkaidőben történik. Elsősorban , de nem kizárólag foglalkoztatást 
helyettesítő  juttatásra jogosultak vonhatók be. 
A támogatás intenzitása 70 – 100 % mértékű lehet. 
 

� Munkaadót terhel ő járulékok  
 
 A munkaadót terhelő járulékok mértéke továbbra is 27 %. 
 

� Dologi kiadások  
 
A dologi kiadások növelésére a következő évben sem várható központi fedezet.  
Mivel az önkormányzat saját bevételeit tekintve inkább csökkenés, mint  növekedés várható 
az elmúlt évhez viszonyítva, a dologi kiadások előirányzatait a 2012. évi teljesítésekre 
figyelemmel terveztük.   
  

� Szociális kiadások  
 
A  önkormányzatunk 2013. évi költségvetési javaslatainak kialakítása során figyelembe 
vettük a 2013. évi változásokat.   
Az önkormányzatok helyi rendeleteiben megállapított szociális juttatások kivételével, a 
jegyzői hatáskörű szociális ellátások  átkerülnek a járási hivatalokhoz.  
 

� Pénzeszköz átadások 
  
Önkormányzatunk a feladatainak gazdaságosabb elvégzése érdekében társulásokban vesz 
részt. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény  hatályon kívül 
helyezte a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. 
törvényét. Az önkormányzatok társulásainak általános szabályait a 2011. évi CLXXXIX 
törvény 88.§-94.§ -ok tartalmazzák.  
Társulási megállapodásainkat felül kell vizsgálni és az új jogszabályoknak való megfelelés 
érdekében módosítani kell.  
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Az alapfokú oktatás állami feladat 2013. január 1. napjától. Önkormányzatunk oktatási 
intézményekre kötött megállapodásai is változni fognak. 
A koncepció készítésének időszakáig azonban nem érkeztek társulási megállapodásokra 
vonatkozó tervezetek, javaslatok, ezért ezek költségvonzatairól sem tudunk adatokat 
nyújtani. 
 
A fenti törvény  85. § (1) bekezdésére figyelemmel 2012. december 31. napjával a 
körjegyzőségünk megszűnik. 2013. január 1. napjától önkormányzatunk a 97/2012.(XI.13.) 
határozatában foglaltaknak megfelelően a Gógánfa székhelyű közös önkormányzati 
hivatalhoz kíván csatlakozni. Az előkészületi munkák már megkezdődtek.  
A közös hivatal fenntartási költségeihez való hozzájárulás az előzetes kalkulációk alapján 
lényegesen kevesebb lesz, mint az eddigi hivatalunk finanszírozása.  
 
A társulási tagdíjak és hozzájárulások 2013. évi mértéke nem ismert, azonban figyelembe 
véve a 2013. évi változásokat 2012. évi adatoknál alacsonyabb összegekkel számoltunk. 

 
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK  

 
A  felhalmozás jellegű kiadásokra a koncepcióban pályázatból megvalósuló fejlesztés 
önrészére terveztünk. Az összeg nem jelentős, nagyobb volumenű beruházásokkal nem 
számolhatunk. 
A feladatok köre azonban ennél jóval magasabb ezért a tervező munka során törekedni kell 
újabb külső források felkutatásával, bevonásával. 
 

� HITEL 
 
Fejlesztési hitel visszafizetési kötelezettségünk 2013-ban nem várható. 

ÖSSZEGZÉS 
 

A beterjesztett javaslatban a ma  számszerűsíthető forráslehetőségek és a kiadások között 
hiánnyal nem számoltunk.  
A költségvetési tervezés további szakaszában mind a bevételek , mind a kiadások területén 
további információk birtokában, a számadatok pontosítása után tudjuk biztosan kijelenteni, 
hogy a költségvetési egyensúlyt tudjuk-e biztosítani. 
A tervezési szakasz további feladatai: 
 
A bevételekkel összefüggésben : 
 

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 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, szükség esetén meg kell vizsgálni a legkedvezőbb hitelfelvétel 
lehetőségét .  

 
A kiadásokkal összefüggésben:  
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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 jelentős nagyságrendet 
képviselő önként vállalt feladatok tételeit, azok mértékét. 

- Felül kell vizsgálni a civil szervezetek támogathatóságának feltételeit 
 
- Törekedni kell az önkormányzati társulások 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 
és a sport területén –, melyeket a község az elmúlt években elkezdett, s 
melyek által  elismertebb és „élhetőbb” településsé  vált.   

 
- 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:  
� leszerződött feladatokhoz fedezet biztosítása,  
� új indításra tervezett pályázatok önrészének biztosítása.  
� A beruházások között kiemelten kell kezelni a 

          -  belterületi járdák felújítása 
   

Bazsi Község Önkormányzata 2013. évi koncepciójának számszerűsített adatait az 

1. számú melléklet  tartalmazza. 

   

Kérem a Tisztelt Képviselő-tagokat, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetési 
koncepcióját szíveskedjen megvitatni, majd elfogadni. 
 
Bazsi, 2012-11-27 
 
 
 
                                                                                 Szentes László 
                                                                                  polgármester 
 
 
Készítette:   Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. 
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Határozati javaslat: 
 
 

1. Bazsi Község Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 
2013.évi költségvetésének koncepciójával kapcsolatos előterjesztést és azt a 2013. 
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.   

� 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 leszerződött feladatokhoz fedezet biztosítása,  
o új indításra tervezett pályázatok önrészének biztosítása 

 
A beruházások között kiemelten kell kezelni a 

o belterületi járdák felújítása 
 

3. A bevételek-kiadások közötti  egyensúly megteremtésére a Képviselő-testület a 
következők végrehajtását tartja szükségesnek: 
 

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 Keresni kell a további pályázatokhoz való kapcsolódás lehetőségét mind az 
intézmények, mind az önkormányzat vonatkozásában.  

o Figyelembe véve a jogszabályi kötöttségeket és elkerülve a jelentősebb mértékű 
eladósodást, szükség esetén 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.  
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Ezen belül kiemelten: 

  
- Az önkormányzati feladatellátás minden területén  érvényesíteni kell a 

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

- Át kell tekinteni, felül kell vizsgálni a költségvetésben jelentős nagyságrendet 
képviselő 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.  
-    Törekedni kell az önkormányzati társulások feladatellátásban rejlő lehetőségek  

eddigieknél is intenzívebb kihasználására.  
 
 
 
 
Felelős:                   Szentes László polgármester 
 
Határidő:                  2013. február 15. 
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1. melléklet
BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
    2012. ÉVI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA

ÉS 2013. ÉVI KONCEPCIÓJA
ezer forintban

A B C D E F
1 megnevezés 2012
2 I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2013. évi
3 Bevételek előirányzat módosított teljesítése koncepció

4 intézményi bevételek 1406 1406 1292 1400
5 sajátos bevételek 10096 10096 7810 5460
6 költségvetési támogatás 10331 14340 15522 9400
7 SZJA bevétel 10637 10637 7979 8783
8 pénzeszköz átvétel 8630 11250 11087 10680
9 rövid lejáratú hitelek 2008 2008

10 előző évi pénzmaradvány 1050 1050
11 kölcsönök megtérülése 33
12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 44158 50787 43723 35723
13
14 Kiadások
15 személyi juttatások 17131 18311 14080 17131
16 munkaadót terhelút terhelő járulékok 3718 4156 2862 3718
17 dologi kiadások 11174 12176 9091 11174
18 ellátottak pénzbeni juttatásai 2297 6306 8102 1200
19 Tám, műk.c pénzeszk átadások 9538 9561 6756 2500
20 kölcsönök nyújtása 33
21 tartalékok 300 277
22 céltartalék
23 KIADÁSOK ÖSSZESEN 44158 50787 40924 35723
24
25 II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
26 Bevételek
27 előző évi pénzmaradvány 3000 3000 2000
28 pénzeszköz átvetel
29 üzemeltetési díj 766 766 748 760
30
31
32
33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3766 3766 748 2760
34
35 Kiadások
36 beruházások 3066 3066 5065 2760
37 felújítások 700 700 2606
38 pénzeszköz átadások
39
40
41 KIADÁSOK ÖSSZESEN 3766 3766 7671 2760
42
43 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 47924 54553 44471 38483
44 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 47924 54553 48595 38483
45 függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

46 függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 429
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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 határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-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: 
 
 
54/2012. (VI. 26.) határozatával a Képviselő-testület a 2012/2013. tanévre 
iskolakezdési támogatást állapított meg a bazsi tanulók részére. A főiskola, 
illetve egyetemi képzésben résztvevő hallgatok részére a támogatás kifizetése 
megtörtént.  
74/2012. (IX. 6.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta a Napközi 
Otthonos Óvoda Sümegprága 2012. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, és 
erről az óvodavezető értesítése megtörtént.  
75/2012. (IX. 6.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta a Napközi 
Otthonos Óvoda Sümegprága 2011/2012-es nevelési évben végzett munkájáról 
szóló beszámolót, és erről az óvodavezető értesítése megtörtént.  
76/2012. (IX. 6.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta a Napközi 
Otthonos Óvoda Sümegprága 2012/2013-es nevelési évre vonatkozó 
munkatervét, és erről az óvodavezető értesítése megtörtént.  
77/2012. (IX. 6.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta a Napközi 
Otthonos Óvoda Sümegprága Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét, 
Adatvédelmi és Iratkezelési Szabályzatát, és erről az óvodavezető értesítése 
megtörtént.  
78/2012. (IX. 6.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta Sümegprága és 
Bazsi Községek Körjegyzősége 2012. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, és 
erről a körjegyző értesítése megtörtént. 
79/2012. (IX. 6.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta Sümegprága és 
Bazsi Községek Körjegyzősége Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását, és erről a körjegyző értesítése megtörtént. 
80/2012. (IX. 6.) határozatával a Képviselő-testület hozzájárult a körjegyző 
Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségénél fennálló közszolgálati 
jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez (2012. 
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szeptember 10. napjával).  A jogviszony megszüntetésére vonatkozó 
megállapodás, a munkaügyi iratok kiadása, és átadása a körjegyző részére 
megtörtént.  
81/2012. (IX. 6.) határozatával a Képviselő-testület döntése értelmében a 
települési önkormányzat költségvetési szerveinél és az önkormányzat 
hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken; szervezeti változás, 
feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött 
ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 
Erről a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás értesítése megtörtént. 
82/2012. (IX. 6.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta a Gersei Pethő 
Általános Iskola Zalaszántó 2012. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, és 
erről Zalaszántó Körjegyzője értesítése megtörtént.  
83/2012. (IX. 6.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta a Fazekas József 
Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsöde 
Sümegcsehi 2012. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, és erről sümegcsehi 
Körjegyzője értesítése megtörtént.  
84/2012. (IX. 6.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta Bazsi Község 
Önkormányzata 2012. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót.  
86/2012. (IX. 6.) határozatával a Képviselő-testület igénybevételi 
hozzájárulását adta az Önkormányzat tulajdonát képező 0102/9 hrsz-ú út 
bányatelekkel, mint üzemi területtel fedett 494 m2 területére. Erről a Vulkánkő 
Kft. (Keszthely) értesítése megtörtént.   
87/2012. (IX. 6.) határozatával a Képviselő-testület az E-ON Közép-dunántúli 
Gázhálózati Zrt. kérelmére – földhasználati jog alapítása tekintetében – 
megküldött megállapodás tervezet 7. pontjában szereplő összeget minimum 
200.000.- Ft + Áfa összegre emelte. Erről az érintett értesítése megtörtént.   
89/2012. (IX. 6.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta a Gersei Pethő 
Általános Művelődési Központ Általános Iskola Zalaszántó közoktatási 
intézmény közös fenntartására létrejött társulás Társulási Megállapodás 
módosítását, és erről Zalaszántó Körjegyzője értesítése megtörtént.  
91/2012. (IX. 25.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta a 
szándéknyilatkozatot, mely szerint a Gersei Pethő Általános Művelődési 
Központ Általános Iskolai működtetését a 2013/2014. tanévben nem képes 
vállalni, erről Zalaszántó Község Polgármesterének értesítése megtörtént.  
92/2012. (X. 4.) határozatával a Képviselő-testület pályázat kiírását határozta 
el Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége körjegyzői állásának 
betöltésére. A pályázat kihirdetése a törvényben előírt közzétételi 
kötelezettséggel megtörtént.  
93/2012. (X. 4.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta a Sümegi 
Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítását, és annak 
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módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét. Erről a Társulás 
elnökének értesítése megtörtént.  
94/2012. (X. 4.) határozatával a Képviselő-testület csatlakozott a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi 
fordulójához, melyről szóló nyilatkozat megküldésre került az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelőjének, illetve a lakosság értesítése megtörtént.  
95/2012. (X. 4.) határozatával a Képviselő-testület javasolta a Sümegi 
Kistérségi Többcélú Társulás további működését, és erről a Társulás elnökének 
értesítése megtörtént.  
96/2012. (XI. 9.) határozatával a Képviselő-testület egyetértett a Gersei Pethő 
Általános Művelődési Központ Általános Iskola Zalaszántó megbízott igazgató 
személyével, és erről Zalaszántó Község Polgármestere értesítése megtörtént.  
97/2012. (XI. 13.) határozatával a Képviselő-testület a 2011. évi CLXXXIX. 
Törvény 85. § (1) bekezdésére figyelemmel Gógánfa központtal létrejövő közös 
önkormányzati hivatalhoz történő csatlakozást határozta el. Erről Gógánfa 
Község Önkormányzatát értesítette.  
98/2012. (XI. 13.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta az 
önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét, melyről a SKTCT 
Munkaszervezet vezetője, és a belső ellenőr értesítése megtörtént.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű önkormányzati 
döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót szíveskedjék tudomásul venni. 
 
Bazsi, 2012. november 22. 
 

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


