
BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

……/2013. ( I. …….)  
önkormányzati  r e n d e l e t e 

 
 

a 2013. február 1. napjától alkalmazandó intézményi térítési díjak átmeneti 
szabályozásáról 

 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. évi törvény 92. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 
1. § A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 480,- Ft 
 
2. § (1) A rendelet 2013. február 1. napjától lép hatályba. 
 

(2) E rendelet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 
2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete hatályba lépésével 
egyidejűleg hatályát veszti. 

 
 
 
 

Szentes László Pallér Edina 
Polgármester jegyző 

 
 
Kihirdetve: 
 
Bazsi, 2013. január 
 
 
 
Pallér Edina 
Jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bazsi Község Önkormányzata 
Polgármestere    

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

 
ELŐTERJESZTÉS 

Bazsi Község Önkormányzata 2013. január 24 -i ülésé re 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2011. december 31. napján hatályba lépett, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.). A törvény rendelkezései fokozatosan lépnek 
hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatok arányában 2015. január 
1-jéig tart. 
 
A törvény alapvetően megváltozatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a 
tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely 
szerveknek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában. 
 
A törvény sarkalatos pontja a víziközmű vagyon védelme, a hosszú távú fenntarthatóságot 
biztosító műszaki rekonstrukciók, fejlesztések hatékony támogatása. A Vksztv. 18.§-a 
kimondja, hogy az ellátásért felelős önkormányzatnak az eszközhasználati díjból származó 
bevételét elkülönítetten kell kezelnie, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására 
fordíthatja. 
 
Fenti célok elérése érdekében a Vksztv. 11. §-a - mely 2014. január 1. napján lép hatályba – 
rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 
víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. 
A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből kell állnia. 
 
Bazsi Község Önkormányzata és a DRV Zrt. között bérleti-üzemeltetési szerződés keretében 
történik az üzemeltetés. Ennek megfelelően, valamint a Vksztv. 11.§ (2) és (3) bekezdése 
alapján a gördülő fejlesztési tervet az ellátásért felelős önkormányzatnak kell összeállítani és 
benyújtani a Magyar Energia Hivatalhoz. A terv benyújtásának első időpontja: 2014. 
szeptember 15. 
 
Fentiek figyelembe vételével a DRV Zrt. megkereste Önkormányzatunkat, hogy a képviselő-
testület felhatalmazása alapján vállalják a gördülő fejlesztési terv – a tervek tartalmának 
önkormányzati véleményezése és jóváhagyása mellett – térítésmentes elkészítését. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

Határozati javaslat: 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Dunántúli Regionális Vízmű 
Zrt-t (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.), Bazsi Község víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési 
tervének - a tervek tartalmának önkormányzati véleményezése és jóváhagyása mellett - 
elkészítésével. 
 
Bazsi, 2013. január 21.     Szentes László 

polgármester 



Bazsi Község Önkormányzata 
Polgármestere    

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

 
TÁJÉKOZTATÓ 

 
a Képviselő-testület 2013. január 24-i ülésére a szilárd hulladék közszolgáltatás díjáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Ht.) elfogadásával a 
jogalkotó beavatkozik a közszolgáltató és a települési önkormányzat között a közszolgáltatási 
szerződéssel szabályozott jogviszonyba az alábbiak szerint: 
 
A települési önkormányzatok díjmegállapítás joga és kötelessége a hulladékokról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Ht.) elfogadásával 2013. január 1-től megszűnt (Ht. 
47.§ (4) bekezdése) és ettől az időponttól kezdve a miniszter jogosult a közszolgáltatási díj 
meghatározására a Magyar Energia Hivatal javaslatát követően. A hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat első ízben várhatóan 2014-ben fogja miniszteri rendelet megállapítani, 
mivel a Ht. 91.§ (12) bekezdése értelmében a Magyar Energia Hivatal a díjjavaslatát a 
miniszternek első alkalommal 2013. szeptember 30-áig küldi meg! 
 
A Ht. ezzel 2013. január 1-étől beleavatkozik a települési önkormányzat és a 
közszolgáltató között fennálló közszolgáltatási szerződésben rögzített jogviszonyba és díj 
megállapítási eljárási rendbe, oly módon, hogy feleslegessé teszi annak lefolytatását.  
 
A díj megállapításáról szóló miniszteri rendelet még nem került megalkotásra, így annak 
hatályba lépéséig egy átmeneti időszak kezdődik 2013. január 1-ével. Ebben az átmeneti 
időszakban a Ht. 91.§-a értelmében a törvény közvetlenül a közszolgáltatónak ad 
lehetőséget a közszolgáltatási díj megállapítására az alábbi két módon: 
 
- A Ht. 91.§ (2) bekezdés szerint a közszolgáltató bruttó 4,2 %-al emelhet a 2012. 
december 31-én hatályos helyi rendeletben meghatározott díjakhoz képest. 
 
- A Ht. 91.§ (4) bekezdés alapján a közszolgáltató kezdeményezheti a Ht-ban előírt 4,2%-
nál magasabb közszolgáltatási díj megállapítását is, ha azt a Magyar Energia Hivatal 
jogerős határozatában előzetesen jóváhagyta. Az általános szabályoktól eltérően az átmeneti 
időszakban a közszolgáltató a Magyar Energia Hivatal határozatának jogerőre emelkedését 
követően alkalmazhatja a közszolgáltatási díjat és nem a miniszteri rendelet megjelenését 
követően. 
 
Fentiek alapján az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési 
Önkormányzati Társulás Tanácsa az 54/2012. (XII.19.) ÉBRSZHK-TT határozatával 
hozzájárult ahhoz, hogy a szolgáltatók 2013. január 1. napjától a 2012. decemberben 
alkalmazott díjtól 4,2 %-kal növelt mértékű közszolgáltatási díjat alkalmazzanak. 
 
 



 
Ezen határozat alapján a 2013. évben számlázott nettó díjtételek az alábbiak szerint alakulnak 
(Ft/ürítés): 
 

 60 literes 80 literes 120 literes 
alapdíj 205 205 205 
ürítési díj 163 217 325 
összesen 368 422 530 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 

 
Határozati javaslat 

 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szilárd hulladék közszolgáltatás díjáról 
szóló tájékoztatót tudomásul vette. 

 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Bazsi, 2013. január 21. 
 
 
 

Szentes László 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sümegcsehi, Döbröce, Nagygörbő,  
              Bazsi, Kisgörbő  
       Községek Önkormányzatok 
 Intézményfenntartói 
                   Társulása 
8357 Sümegcsehi Petőfi u. 1.  
 
 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT  
2013. január 1. hatállyal 

 
FAZEKAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA,  

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSÖDE  
Költségvetési intézmény 

közös fenntartására létrejött közoktatási intézmény módosító okirata 
8357 Sümegcsehi Petőfi u. 1. 

 
Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsöde 8357 
Sümegcsehi Petőfi u. 1. szám alatti Intézményfenntartói Társulás: 
 
Sümegcsehi Község Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8357 Sümegcsehi Petőfi u. 1. 
Képviseli: Farkas Zsolt polgármester  
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8357 Döbröce Rákóczi u. 2.  
Képviseli: Klujber József polgármester  
Nagygörbő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8356 Nagygörbő Petőfi Sándor u. 43.  
Képviseli: Judi Oszkár polgármester  
Bazsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8352 Bazsi Fő u. 91.  
Képviseli: Szentes László polgármester  
Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8356 Kisgörbő Arany János u. 8.  
Képviseli: Szabó Ferenc polgármester  
 
2010. augusztus 5. napján kiadott,  2010. augusztus 15. napjával hatályos, 117-1/2010/ált. 
számú ALAPÍTÓ OKIRATÁT  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  8. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal 
az alábbiak szerint módosítják:  
 
I. KÖZFELADAT ÁTADÁSSAL ÉS A JOGUTÓDLÁSSAL KAPCSOLA TOS 
RENDELKEZÉSEK:  
 
1. A módosítás oka: 
1.1. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC . törvény 4. § 1. pont c)-q) és s)-u) alpontja szerint a köznevelési feladat és az 
integrált SNI-s tanulók iskolai nevelése-oktatása, kollégiumi ellátása Állami köznevelési 
feladat,  
1.2. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §  
1. pont a) óvodai nevelés,  
1. pont b) nemzetiségekhez tartozók óvodai nevelése,  



1. pont r) a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése  
Önkormányzati köznevelési alapfeladat.  
1.3. Magyarország helyi önkormányzatatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontja alapján a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások, 
szolgáltatások ellátások Önkormányzati helyben biztosítható közfeladat.  
 
II. Az ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT RENDELKEZÉS EI:  
 

1. Az Alapító okirat Bevezető része törlésre kerül, az 1.) pontja az alábbiak szerint 
módosul:  

 
1.) A  köznevelési intézmény megnevezése:  
Sümegcsehi LURKÓ Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsöde 
 
1.1. A köznevelési intézmény székhelye:  
8357 Sümegcsehi Kossuth u. 1.  
A köznevelési intézmény telephelye: 
8357 Sümegcsehi Kossuth u. 36.  
 
2.) Az Alapító okirat 1.1.1. pontja törlésre kerül.  
 
3.) Az Alapító okirat 1.1.2. a.), b.), c.), d.), e.), f.) pontjai törlésre kerülnek.  
 
4.) Az Alapító okirat 2. pontjának szövege az alábbiakra változik:   
 
Önkormányzati köznevelési alapvető szakágazat:  
Óvodai nevelés, ellátás, az iskolás kor előtti nevelés, - ide tartozik a 3-6 éves iskolai 
oktatásban nem részesülő gyermekek intézményes nevelése és iskolai életmódra való 
felkészítése a gyermekek napközbeni ellátása.  
Egységes óvoda-bölcsödei ellátás 2 éves kortól. 
 
Ellátandó alapvető szakfeladatok:  
Sümegcsehi LURKÓ Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsöde által ellátott feladatok 
 
851011 Óvodai nevelés, ellátás  
- A gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai 

életet átívelő foglalkozásokat és a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő 
feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenység.  

- 2009. szeptember 1. napjától egységes óvoda-bölcsödei ellátás. Az első nevelési évet 
kezdő óvodaások között azon bölcsödés körú, második életévüket (első ízben 2009. 
szeptember 1.-je és december 31.-e között) betöltő gyermekek gondozása,  

- Logopédiai ellátás,  
- Az intézmény a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára óvodai fejlesztő 

programot működtet.  
 

851012 Sajátos nevelésű igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása  
- Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összegüggő 

speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátásssal (pl.: akadálymentesítés, 
logopédus, gyógytornász,)  kapcsolatos feladatok.  



- Gondoskodik a különböző képességű, illetőleg eltérő ütemben fejlődő óvodások 
egyéni képességeinek fejlesztéséről.  

- Ellátja különleges gondozás keretében (gyógypedagógiai, konduktív) az arra rászoruló 
gyermekeket.  

- Ellátja azon gyermekeket akik mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosságg együttes előfordulása esetén, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.  

- 2009. szeptember 1. napjától egységes óvoda-bölcsödei ellátás. Az első nevelési évet 
kezdő óvodások kzött azon bölcsödés korú, második életévüket (első ízben 2009. 
szeptember 1.-je és december 31.-e között) betöltő gyermekek gondozása.  

- Logopédiai ellátás.  
- Az intézmény a halmozottan hátrányos helyzetű SNI gyermekek számára óvodai 

fejlesztő programot működtet.  
 
     889101-1 Bölcsődei ellátás (Egységes Óvoda-Bölcsödei ellátás  
      -  Második életévüket betöltött gyermekek bölcsődei ellátása. 
 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
- Az óvodai és óvoda-bölcsödei ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében 

biztosított étkezéssel kapcsolatos feladatok.  
 

562917 Munkahelyi étkeztetés  
- A munkáltató által a dolgozók részére munkahelyükön biztosított étkeztetéssel 
kapcsolatos feladatok  
  
5.) Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 
Az eredeti alapító szerve és irányító szerve:  
Sümegcsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete   8357 Sümegcsehi Petőfi u. 1. 
(gesztor) 
 
6.) Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiakra módosul:  
 
Alapítói jogokkal felruházott irányító, fenntartó, működtető szerv neve, székhelye:  
Sümegcsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8357 Sümegcsehi Petőfi u. 1.  
Képviseli: Farkas Zsolt polgármester  
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8357 Döbröce Rákóczi u. 2.  
Képviseli: Klujber József polgármester  
 
7.) Az Alapító Okirat  5., 6., 7., pontjai törlésre kerülnek. 
 
8.) Az Alapító Okirat 8.a.), 8.b.), 8.b.1.), 8.c), 8.d.), 8.e.) 9.), 9.1.) pontjainak számozása 

és szövege az alábbiakra változik:  
 

5. A köznevelési intézmény működési köre :  
- Sümegcsehi Község Önkormányzat közigazgatási területe  
- Döbröce Község Önkormányzat közigazgatási területe, valamint  
- Szabad kapacítás erejéig más település.  
 



5.1. A köznevelési intézmény férőhely adatai:  
- Óvodai nevelés területén 50 fő (2 óvodai csoport)  
- Egységes óvoda-bölcsöde területén 5 fő bölcsödés korú gyermek 
 
5.2. A köznevelési intézmény az alábbi ingatlanokban látja el feladatát:  
Székhely: 8357 Sümegcsehi Kossuth u. 1. (óvodai csoport) 
Telephely: 8357 Sümegcsehi Kossuth u. 36. (egységes óvoda-bölcsödei csoport, óvodai 
csoport) 
 
5.3. A köznevelési intézmény feladatellátására használt ingatlan kizárólagos tulajdonosa:  
Sümegcsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8357 Sümegcsehi Petőfi u. 1.  
 
5.4. A köznevelési intézmény gazdálkodási jogköre: ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ  
 
5.5. A köznevelési intézmény VÁLLALKOZÁSI tevékenységet nem folytat. 
 
5.6. A köznevelési intézmény technikai támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-
gazdálkodási feladatainak ellátására kijelölt szerv:  
 
Sümegcsehi, Döbröce Községek Körjegyzősége 8357 Sümegcsehi Petőfi u. 1. szám alatti 
székhelyű önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2012. december 31. napjáig, 
illetve azt követően a jogutódjaként a MÁK Törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett Óhidi 
Közös Önkormányzati Hivatal 8342 Óhid Petőfi S. u. 3. szám alatti székhelyű önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  
 

9.) Az Alapító okirat 10.), -10.1-10.11. pontok – 11.), 12.), 13.) 14.) pontjai hatályon 
kívül  helyezésre kerülnek. 

 
10.) Az Alapító okirat 15.) pontjának számozása és szövege megváltozik:  

 
6. A vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 
rendje:  
- Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni.  
- A pályázat lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a gazdasági feladatok ellátását végző 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője (jegyzője) köteles végezni.  
- A pályázati felhívást a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell közzé tenni.  
- Az intézményvezetői megbízást a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei adják.  
- A megbízással kapcsolatos döntés előtt ki kell kérni az intézmny szak-alkalmazotti 
közösségének véleményét.  
- A megbízás 5 oktatási tanévre szól.  
- A kinevezési okmányt a felügyeleti szerv vezetője adja.  
 
6.1. A vezetői megbízással kapcsolatos egyszeri rendelkezés:  
A vezetői megbízást első ízben, a 2013. január 1. napjával a közoktatási intézmény 
szétválasztásából adódóan az Óvodai feladatokat ellátó tagintézmény vezető kapja, a 
2012/2013 nevelési év végéig. A vezetői megbízás ezt követően pályázat útján tölthető be, 
a 6. pontban rögzített eljárásrendet követve.  
 
11.) Az Alapító okirat 15.1. pontjának számozása és szövege megváltozik:  
 



7. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
- Az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, 
amelyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései 
az irányadók.  
- Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a 
Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.  
- Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV. törvény (pl.: megbízási jogviszony) az irányadó.  
 
12.) Az Alapító okirat 16.), 17.) pontjai hatályon kívül helyezésre kerülnek.  

 
13.) Az Alapító okirat 7. pontját követően kiegészül az alábbi pontokkal:  
 
8. Az intézmény vállalkozási tevékenységének felső határa a szerv kiadásainak %-ban, 
nem kerül meghatározásra.  
 
9. A közfeladat ellátásával kapcsolatos rendelkezések:  
 
9.1. Az alapító okirat módosítás oka:  
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. Törvény 2. §-a, ezt írja elő.  
 
9.2. A közfeladat jövőbeni ellátása:  
A köznevelési közfeladatot 2013. január 1.-napjától a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ veszi át.  
 
9.3. A közfeladat jövőbeni ellátásához szükséges köztulajdon meghaátozása:  
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő megállapodás értelmében történik.  
 
9.4. A kötelezettségvállalás rendje:  
A köznevelési feladatellátás tekintetében 2012. december 31.  
 
 
14.) A 2009. július 29.-én kelt Alapító okirat Záradéka helyébe a következő 

szöveg lép:  
 
ZÁRADÉK:  
 

1. Jelen Alapító Okiratot módosító okirat  2013. január 1. napján lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg hatályát veszti a Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos 
Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsöde 8357 Sümegcsehi Kossuth u. 1. szám alatti 
székhelyű oktatási intézmény 2010. július 29.-én kelt, 2010. augusztus 15.-től 
hatályban lévő Egységes szerkezetű Alapító Okirata.  

2. Az Alapító Okirat módosítása 2013. január 1.-én lép hatályba. 
 
3. Az Alapító Okiratot módosító okiratot, és az Egységes szerkezetű Alapító 

Okiratot  
Sümegcsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  343/2012. (XII.12.) számú 
határozatával,  



Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete   258 /2012. (XII.12.) számú 
határozatával,  
Nagygörbő Község Önkormányzat Kéviselő-testülete 95 /2012. (XII.12.) számú 
határozatával,  
Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testülete  113/2012. (XII.12.) számú 
határozatával,  
Bazsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete   144/2012. (XII.20.) számú 
határozatával hagyta jóvá.  
 

 
     Települési Önkormányzatok Képviselő-testületeinek a 2012. december 12., illetve 20. 
napján  
     jóváhagyott megállapodás mosósítását: 
 

Sümegcsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  /2013. (I……..) számú 
határozatával,  
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete    /2013. (I…..) számú határozatával,  
Nagygörbő Község Önkormányzat Kéviselő-testülete  /203. (I…...) számú határozatával,  
Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testülete  /2013. (I……..) számú 
határozatával,  
Bazsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete    /2013. (I……..) számú határozatával 
hagyta jóvá.  

 
 
 
 
 
        Farkas Zsolt                               Klujber József                             Judi Oszkár  
Sümegcsehi polgármester          Döbröce Polgármester                Nagygörbő 
polgármester  
 
 
 
 
                 Szabó Ferenc                                             Szentes László  
        Kisgörbő polgármester                                   Bazsi polgármester  
 
 
 
 

                    Bencze Gyöngyi                                                   Borsné Marton Judit 
                    Körjegyző                                                                  Jegyző                    

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Határozati javaslat: 
 
 Bazsi Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének  
…../2013.(I……...) önkormányzati határozata  
Bazsi  Község Önkormányzat Képviselő-testületet a 144/2012.(XII.20.) számú határozatával 
elfogadott Fazakas József Általános Iskola Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsöde 
költségvetési intézmény  Alapító Okiratot módosító okiratát az alábbiak szerint módosítja. 
1./Az alapító Okiratot módosító okirat II. 4.) pontja alatt az ellátandó alapvető 
szakfeladatok  kiegészülnek a :    
889101 Bölcsödei ellátás (Egységes Óvoda – Bölcsöde i ellátás)  
                                Második életévüket betöltött gyermekek bölcsődei ellátása. 
2./A záradékban az előző okirat keltezése helyesen: 2010. július 29.  
Képviselő-testület a módosításokkal elfogadja a közoktatási intézmény módosító okiratát. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határid ő: azonnal 
. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sümegcsehi, Döbröce, Nagygörbő,  
             Bazsi, Kisgörbő  
   Községek Önkormányzatok  
       Társult Önkormányzatok 
    8357 Sümegcsehi Petőfi u. 1.   
 

KÖZOKTATÁSI FELADATOK MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁST 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁST  

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
2012. december 31. hatállyal 

 
FAZEKAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKÖZI OTTHONOS ÓV ODA ÉS 

EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSÖDE 
Költségvetési Intézmény közös fenntartására és Feladat ellátására kötött megállapodás  

Közös megeggyezéssel történő módosítására irányuló okirat 
 

8357 Sümegcsehi Petőfi u. 1. 
1. Módosító Okiratot kötő önkormányzatok: 
1.1. Sümegcsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8357 Sümegcsehi Petőfi u. 1.  
Képviseli: Farkas Zsolt polgármester  
 
1.2. Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8357 Döbröce Rákóczi u. 2.  
Képviseli: Klujber József polgármester  
 
1.3. Nagygörbő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8356 Nagygörbő Petőfi u. 43. 

      Képviseli: Judi Oszkár Polgármester 

1.4. Bazsi Község Önkormányzat Képviselő-tesetület 8352 Bazsi Fő u. 91.  

Képviseli: Szentes László Polgármester  

1.2. Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8356 Kisgörbő Arany János u. 
8.  

Képviseli: Szabó Ferenc polgármester  
 
2. Jogszabályi környezet a megállapodás létrejöttére vonatkozóan: 
2.1. A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV törvény 43. §-a,  
2.2. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV 
törvény 7. § - 8. §-a alapján  
2.3. 28/2009/ált. számon, 2009. december 15.-én kelt, 2010. január 1.-től hatályos  
Egységes szerkezetű Alapító Okirathoz csatolt Társulási megállapodást,  
2.4. Társulási Megállapodás 13. pontjának (5) bekezdésében szereplő minden további 
mellékletként kezelt megállapodás, - Közoktatási feladatok megbízási megállapodását,  
2.5. az Önkormányzatok Képviselő-testületeinek döntése alapján 2012. december 31. 
napjával  közös megeggyezéssel  megszüntetik, a köznevelési feladatot ellátó egyes 
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásába vételéről szóló 2012. évi 
CLXXXVII. Törvény és nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezéseire 
tekintettel, a Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda-
Bölcsöde 8357 Sümegcsehi Kossuth u. 1. szám alatti székhelyű oktatási intézmény 



feladatainak szétválasztásából adódóan az intézmény közös fenntartására vonatkozó 
megállapodásukat. 
 
2.6. Sümegcsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Döbröce Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete, Sümegcsehi LURKÓ Óvoda, Egységes Óvoda-
Bölcsöde köznevelési intézmény alapító okiratát adja ki 2013. január 1. napjától, 
amelyre Társulási megállapodást kötnek a közoktatási intézmény közös fenntartására, 
működtetésére.  
 
3. A Közoktatási feladat ellátására kötött Társulási megállapodás, és Megbízási 
megállapodás egyéb rendelkezései:  
 
3.1. Sümegcsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Döbröce Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete, Nagygörbő Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Bazsi Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete és Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
együttesen és egybehangzóan megállpítják, hogy a Társulási megállapodás és annak részét 
képező Feladatellátási megállapodás hatálya alatt az oktatási intézmény fenntartásához, és a 
vagyonelemek felújításához, karbantartásához Döbröce, Nagygörbő, Bazsi, és Kisgörbő 
Községek Önkormányzata hozzájárulást nem fizetett, vagyonelemet sem használatba, sem 
tulajdonba nem bocsátott, ezért az önkormányzatok között a megállapodás közös 
megeggyezéssel történő felmondásából adódóan elszámolási kötelezettség nem keletkezett.  
 
3.2. Az Önkormányzatok Közoktatási feladat ellátárára kötött társulási megállapodásának, és  
megbízási megállapodásának közös megeggyezéssel történő felbontása a Fazekas József 
Általános Iskola Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsöde 8357 Sümegcsehi 
Kossuth u. 1. szám alatti közoktatási költségvetési intézmény 2012. december 31. napjáig 
ellátott kötelező önkormányzati feladat ellátását nem érinti. 
 
3.3. Jelen megállapodás 2012. december  31. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti 
a 2009. december 15.-én kelt 28/2009/ált. számon kötött, Társulási megállapodás és 
Közoktatási feladatok megbízási megállapodása.  
 
Záradék:  
Jelen megállapodást  
Sümegcsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete    344/2012. (XII.12..) számú 
határozatával, 
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete     258/2012. (XII.12.) számú 
határozatával, 
Nagygörbő Község Önkormányzat Képviselő-testülete     96/2012. (XII.12.) számú 
határozatával,  
Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testülete    114 /2012. (XII.12.) számú 
határozatával,  
Bazsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete    146/2012. (XII.20.) számú határozatával 
hagyta jóvá.  
 
  
Települési Önkormányzatok Képviselő-testületeinek a 2012. december 12., illetve 20. 
napján jóváhagyott megállapodás mosósítását elfogadó határozatai: 
 
 



Sümegcsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete    /2013. (I…..) számú határozatával, 
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete     /2013. (I….) számú határozatával, 
Nagygörbő Község Önkormányzat Képviselő-testülete       /2013. (I…...) számú 
határozatával,  
Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testülete      /2013. (I. ….) számú határozatával,  
Bazsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete     /2013. (I…...) számú határozatával 
hagyta jóvá.  
 
 
 
 
          Farkas Zsolt                           Klujber József                               Judi Oszkár  
Sümegcsehi polgármester       Döbröce Polgármester             Nagygörbő polgármester  
 
 
 
 
 
 
                               Szabó Ferenc                            Szentes László  
                        Kisgörbő polgármester                 Bazsi polgármester          
 
 
 
 
 
 
             Bödör Endréné                                                     Borsné Marton Judit 
             mb.  Körjegyző                                                                   jegyző 
 
 
 
 
 
 
Bazsi Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének  
…../2013.(I……...) önkormányzati határozata  
Bazsi  Község Önkormányzat Képviselő-testületet a 145/2012.(XII.20.) számú határozatával 
elfogadott Fazekas József Általános Iskola Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsöde 
költségvetési intézmény közös fenntartására és feladat ellátására kötött megállapodás közös 
megegyezéssel történő módosítására irányuló okirat hatályba lépésének időpontját módosítja. 
Az okirat hatályba lépésének időpontja helyesen: 2012. december 31.  
Képviselő-testület a módosítással együtt elfogadja a megállapodás közös megegyezéssel történő 
módosítását. 
 
Felelős:  Szentes László polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat 

 
 

 
  

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
../2013. (I. ….) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületete a Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezet NFA-20906/2012. számú hirdetménye alapján 
pályázatot nyújt be a  
Bazsi 033/2 hrsz-ú a) szántó művelési ágú 21924 m2 területnagyságú, 
és a 
Bazsi 033/2 hrsz-ú b) rét művelési ágú 2146 m2 területnagyságú 
ingatlanok 
5 évre vonatkozó vagyonkezelésbe vételére, közfoglalkoztatási program 
megvalósítása céljából. 
 
A képviselő testület vállalja, hogy a vagyonkezelés időtartma alatt: 

� a termőföld védelméről szóló törvény szerinti más célra nem 
hasznosítja, 

� az azokra vonatkozó területfelhasználási egységet nem 
módosítja, 

� a program keretében hasznosított földrészletek vonatkozásában 
a hasznosítással összefüggésben felmerülő költségeket és 
kockázatokat vállalja. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a gondoskodjon 
pályázat benyújtásáról, továbbá felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
aláírására. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2013. január 27.  

 
 


