
 
 

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8352 Bazsi Fı utca 91.  T/FAX: 06-87/352-201  

 
ELİTERJESZTÉS 

Bazsi Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének 
2010. április 14. - i ülésére 

 
 
Tárgy:                Bazsi Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl  
                           szóló  3/2009.(II.11.)   rendeletének módosítása 
Elıterjesztı:       Szentes László    polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Önkormányzatunk 2009. évi költségvetésében központi forrásokból biztosított 
bevételekbıl adódó bevételek változása szükségessé teszi a  rendelet módosítását . 
 
Központi forrásokból származó kötött felhasználású és egyéb bevételek tekintetében 
elıre nem tervezhetı bevételeink származtak, melyekkel az elıírásoknak 
megfelelıen módosítanunk kell  a költségvetésünket.  
 
BEVÉTELEK  
 
Központi bevételek:  
Központi forrásból származó bevételeink  összesen  307 E Ft-tal változtak. 
A sajátos bevételek tekintetében 33 E Ft-tal csökkent az elıirányzat. 
A többletbevételbıl adódóan a mőködési célú hitelfelvétel összege 274 E Ft-tal 
csökken. 
 
Összességében az önkormányzat mőködési bevételének fıösszegében nem történt 
változás.  
 
Mőködési bevételek változása összesen:                        0 E Ft 
  
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésében  egyéb módosításra nincs szükség. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testület tagjait, hogy elıterjesztésemet szíveskedjen 
megvitatni, majd a mellékelt rendelet tervezetet elfogadni. 
 
Sümegprága, 2010-04-08 
 
                                                                                   Szentes László 
                                                                                    Polgármester 
 
 
 
 
Készítette:         Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı megbízásából :                                                           
                          Horváth Zoltánné gazdálkodási fıelıadó 
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 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
…./2010. (IV.     . )  

 
ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 

Bazsi Község  Önkormányzata  2009. évi költségvetésérıl  szóló  3/2009.(II.11) 
rendeletének módosításáról 

 
 

Bazsi Község  Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság 2009. évi 
költségvetésérıl szóló 2008. évi CII. törvény  elıírásainak figyelembevételével, az 
államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ban foglalt 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ban 
meghatározott feladatai ellátása érdekében, Bazsi Község Önkormányzatának  2009.évi 
költségvetésérıl szóló  3/2009.(II.11.) rendeletének ( továbbiakban : Kvr.) módosításáról az 
alábbi rendeletet alkotja:    
 

1. § 
 
 
 A Kvr. 2. számú melléklete hatályát veszti és helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete 
kerül.  
 
  

2. § 
 
 
Az önkormányzat 2009. évi mőködési bevételeit forrásonként és címenként tartalmazó Kvr. 
2/1. melléklete hatályát veszti, helyébe ezen rendelet 1/1. számú melléklete kerül.  
 
 

3. § 
 

 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követı napon hatályát veszti. 
 
 
                                                                    
                                                    Szentes László             Vincze József Ágostonné  dr. 
                                                      polgármester                               körjegyzı 
 
 
 
Kihirdetve: 
Sümegprága,  2010. április ……. 
 
 
                                                             Vincze József Ágostonné dr. 
                                                                             körjegyzı 
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…/2010.(IV…)rendelet  1. számú melléklete

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT M ŐKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ÉS
KIADÁSAINAK ÖSSZESÍTETT EL İIRÁNYZATA

    
E Ft-ban

E: eredeti elıirányzat M: módosítás
megnevezés 2009

I: MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Bevételek eredeti ei. M
intézményi bevételek 1809 1809 1809 1809
sajátos bevételek 6862 6862 6862 6829
költségvetési támogatás 11713 18239 26505 26811
SZJA bevétel 11737 11737 12430 12431
pénzeszköz átvétel 8383 6280 4230 4230
rövid lejáratú hitelek 5507 5386 5386 5112
elızı évi pénzmaradvány 2018 2018 2018 2018
kölcsönök megtárülése
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 48029 52331 59240 59240 0

Kiadások
személyi juttatások 15983 15983 16118 16118
munkaadót terhelút terhelı járulékok 5247 5247 5247 5247
dologi kiadások 14366 14366 14649 14649
pénzeszköz átadások 12233 16441 23000 23000

ellátottak pénzbeni juttatásai 2825 7033 13592 13592
speciális célú támogatások 9408 9408 9408 9408

tartalékok 200 294 226 226
céltartalék
KIADÁSOK ÖSSZESEN 48029 52331 59240 59240 0

II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Bevételek
elızı évi pénzmaradvány 6094 6094 6094 6094
pénzeszköz átvetel 10175 13686 13686 13686
sajátos bevételek 2892 2892 2892 2892
költségvetési támogatás 1067 1216 1320 1320
t.eszköz értékesítés 650 650 650 650

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 20878 24538 24642 24642 0

Kiadások
beruházások 14578 16499 16499 16499
felújítások 2300 3890 3890 3890
pénzeszköz átadások 1166 1315 1419 1419
hitel 2010 2010 2010 2010
kamat 824 824 824 824
tartalék

KIADÁSOK ÖSSZESEN 20878 24538 24642 24642 0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 68907 76869 83882 83882 0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 68907 76869 83882 83882 0
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…/2010.(IV…..)1/1.számú melléklete
BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK
2009 E Ft

E: eredeti el ıirányzat           M: módosítás
cím alcím int.bevételek sajátos bev. kötlstgv.tám átvett p.eszk hitel elızı évi pm. bevételek összesen

E M E M E M E M E M E M E M
I.  ÖNKORMÁNYZAT
2. Önk.igazg.tev 424 424 280 280 5507 5112 1946 1946 8157 7762
3. Város és község. 7513 3310 7513 3310
4. Köztemetı f. 20 20 20 20
7. Önk.egyéb elsz. 6862 6829 22879 38483 29741 45312
8.egyéb eü.tevü.tev. 0 0
10.családsegítés 0 0
11. Szoc.étkeztetés 1350 1350 1350 1350
19. Múzeumi tev 15 15 15 15

0 0
18. Közm.könyvt.tev 590 590 590 590

0 0
I. cím összesen 1809 1809 6862 6829 22879 38483 8383 4180 5507 5112 1946 1946 47386 58359

II. cigány kisebbségi önk.
1. Önk.igazg.tev 571 759 50 72 72 643 881
II.cím összesen 0 0 0 0 571 759 0 50 0 0 72 72 643 881

0
MINDÖSSZESEN 1809 1809 6862 6829 23450 39242 8383 4230 5507 5112 2018 2018 48029 59240
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BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERE 

8352 Bazsi, Fı u. 91. 
 
 
 
 
 

 
 

E L İ T E R J E S Z T É S 
 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képvisel ı-testülete 
 2010. április  14-én tartandó 

nyilvános ülésére 
 
 

 
Tárgy:  Lakossági környezet állapotáról szóló tájékoztatás 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 46. § (1) bekezdés e) pontja, valamint az 51. § (3) bekezdése 
elıírja, hogy a település környezeti állapotának alakulásáról az 
Önkormányzat szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja 
a lakosságot, melyre legutóbb 2009. áprilisában került sor. 
 
Bazsi Község Önkormányzati Képviselı-testülete 93/2004. (XII. 13.) Kt. 
határozatával  elfogadta a 2005. – 2010. közötti idıszakra „Bazsi 
Települési Környezetvédelmi Programját”. 
 
A Környezetvédelmi Programban megfogalmazott kiemelt célok között 
szerepel 
- a település lakói életkörülményeinek és életminıségének javítása, a 
vonzó vidéki életmód megteremtése, az emberi egészséget károsító 
veszélyeztetı hatások megelızése, csökkentése, megszüntetése; 
- a település adottságaihoz és hagyományaihoz illeszkedı, a környezeti 
és gazdasági szempontokat egyaránt figyelembe vevı fenntartható 
fejlıdés 
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feltételeinek megteremtése, környezetbarát és versenyképes termelési 
és szolgáltatási technológiák alkalmazása; 
- környezeti,  táji és természeti értékek megóvása, helyreállítása, illetve a 
természet védelmének szem elıtt tartása a település gazdasági, 
társadalmi fejlesztése során; 
- a fentiekkel összhangban, a környezettudatos életszemlélet erısítése, 
és a partnerség fejlesztésének elıtérbe helyezése. 
 
Mindezekre figyelemmel a következı rövid tájékoztatást adom Bazsi 
lakossági környezetének állapotáról. 
 
Levegıminıség 
 
Bazsi levegıminıségi szempontból jelenleg kedvezı helyzetben van. 
Szennyezést okozó gazdasági tevékenységet alig folytatnak a 
településen. A fıútvonalak – távolságuk miatt – nem befolyásolják 
érzékelhetı mértékben a levegı minıségét. A Bazsalma Egyesület által 
ültetett fák hozzájárultak Bazsiban a levegı minıségének javulásához. 
 
A csekély légszennyezést a helyi közlekedés, elsısorban a dízel üzemő 
buszok, tehergépkocsik okozzák. 
A közlekedési eredető károsító hatások (zaj, por) csökkentése 
érdekében az Önkormányzat tervezi e káros hatásokat mérséklı 
növényzet telepítését. 
 
A település téli hıenergia ellátását alapvetıen gáztüzeléssel oldja meg a 
lakosság, az Önkormányzat változatlanul szorgalmazza a még be nem 
kötött fogyasztók mielıbbi bekapcsolását a rendszerbe. 
 
A mezıgazdasági termelés során keletkezı növényi hulladék 
ártalmatlanításáról elsısorban komposztálással, ha ez nem lehetséges, 
elszállítással kell gondoskodni az Önkormányzat Képviselı-testülete által 
a környezetvédelemrıl alkotott 11/2000. (X. 26.) rendelete szerint. A 
jövıben e rendeleti elıírásokat még maradéktalanabbul be kell tartania a 
lakosságnak. 
 
Bazsiban a parlagon hagyott területek, a nem kellı gondossággal kezelt 
telkek, árokpartok gyomnövényei és a parlagfő nagymértékben 
hozzájárul a levegı pollen szennyezıdéséhez. A napjainkban már szinte 
népbetegségként jelentkezı pollenallergia a nyárvégi idıszakban igen 
intenzív, és egyre inkább terjedıben van. A levegı parlagfővel 
terheltségi adatait, az allergiát okozó növények virágzási idejét a 
következı grafikonok és táblázat szemlélteti. 
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Az Önkormányzat 2010. évben a korábbi éveknél még nagyobb gondot 
kíván fordítani a település egész területén a gyomnövények és a 
parlagfő elleni védekezésre. Ebben minden helyi lakosnak érdeke és 
kötelessége közremőködni legalább a saját területe tekintetében. Az 
Önkormányzat – a közcélú foglalkoztatás lehetıségével is élve - a 
korábbiaknál fokozottabb gondot fordít az önkormányzat tulajdonát 
képezı közterületek parlagfő- és gyommentesítésére. 
A levegıszennyezés mellett a térség természeti és táji értékeit 
mindenekelıtt a bányászat veszélyezteti. A további bányanyitások 
megakadályozása, visszaszorítása érdekében az Önkormányzatnak a 
többi érintett önkormányzatokkal együtt sikerült a bányavállalkozóval 
megállapodást kötnie 2006. évben. 
 
Vízminıség 
 
A földtani talaj és talajvíz védelme tekintetében a terület fokozottan 
szennyezés-érzékenységő. 
 
A csapadékvíz elvezetés a településen részben megoldott, az 
elvezetésre szolgáló árkok karbantartására még nagyobb gondot kell 
fordítani. Anyagi eszközök hiányában a csapadékvíz elvezetésének 
rendszere eddig nem épülhetett ki. Az Önkormányzat pályázat útján látja 
biztosíthatónak a közeli jövıben a mai kor követelményeinek megfelelı 
rendszer kiépítését. 
 
Bazsi területén a szennyvízcsatornára rákötés lehetısége biztosított. 
 
A vízbázisok és a talaj védelme érdekében talajterhelési díjat kell 
fizetniük mindazoknak a kibocsátóknak, akik a mőszakilag rendelkezésre 
álló szennyvíz közcsatornára nem kötnek rá. 
 
Települési szilárd és folyékony hulladék elszállítá sa, kezelése, 
ártalmatlanítása  
 
A település területén a szilárd kommunális hulladék győjtése és 
szállítása megoldott. Errıl az Önkormányzattal kötött szerzıdés alapján 
a REMONDIS Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. gondoskodik 
heti egyszeri alkalommal elszállítva a hulladékot. 
A győjtésbe bevont ingatlanok száma 180 (91 %), évente elszállított 
mennyisége 225 tonna.  
A szilárd kommunális hulladék elszállításáért, kezeléséért, 
ártalmatlanításáért a lakosság nem fizet külön díjat a szolgáltatónak. 
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Lomtalanítás évente egyszer kerül megszervezésre a településen. 
 
Bazsiban az illegális hulladéklerakás csak pontszerően jelenik meg, de 
problémát jelent. A rendırség hathatós segítsége mellett remélhetıleg az 
illegális hulladékelhelyezık tettenérése, felelısségre vonása és a 
lakosság együttmőködésével az illegális hulladéklerakók felszámolása is 
megtörténhet. 
 
Szelektív hulladékgyőjtés eddig nem valósult meg a településen, 
azonban a szilárd hulladékkezelési projekt keretében ennek érdekében 
2008-ban kijelölésre került a hulladékgyőjtı sziget helye és várhatóan 
kialakítására is sor kerülhet ez évben.  
 
Az állati tetemek ártalmatlanítása az ATEV. Rt. által történik egyéni 
megrendelések alapján. 
 
Bazsiban a csatornázottság teljes körő, rákötési kötelezettség van, így a 
folyékony hulladékot közszolgáltatás keretében begyőjtı-szállító 
szervezettel, vállalkozóval az Önkormányzatnak nem kell szerzıdnie. 
 
 
Zaj- és rezgésvédelmi helyzet  
 
A települési környezet zajterhelését a közlekedés határozza meg. Bazsi 
esetében nem hanyagolható az átmenı forgalom. 
 
A településen zajt okozó ipari tevékenységet nem folytatnak, zajos 
idegenforgalmi- vendéglátó ipari egység nem üzemel, így a zajterhelés 
alacsony. 
 
 
Természeti környezet, zöldterületek állapota  
 
Bazsi külterületének nagy részén mezıgazdálkodás folyik, más része 
erdıként funkcionál. 
A település belterületén a beépített területek, házsorok közé beékelıdve 
zöldterületek teszik változatosabbá a képet. A fás, cserjés zöld sávok 
javítják a levegı minıségét. A levegıbe kerülı port csökkenti a 
gyepesített terület.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9
 
 
Az Önkormányzat nagy gondot fordít a közterületek zöldfelületeinek 
fenntartására. A lakossági zöldterületek rendben tartásához 
elengedhetetlenül szükséges a lakosság hathatós közremőködése. 
 
Bazsi, 2010. április 8. 
 
 
 
        Szentes László 
        polgármester 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képvisel ı-testülete 
……./2010. (IV. …..) határozata 

 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete a lakossági környezet 
állapotáról szóló tájékoztatást elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a környezet általános védelmérıl szóló 
1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdése e) pontja, valamint 51. § (3) 
bekezdése alapján a lakosságot a környezet állapotáról a Képviselı-
testület által elfogadott tájékoztatás közzétételével tájékoztatni 
szíveskedjék. 
 
Felelıs:  Szentes László polgármester 
 
Határid ı: 2010. április 30. 
 
 
Az elıterjesztést készítette: Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı 
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BAZSI KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA 
P O L G Á R M E S T E R E  

8352 Bazsi, Fı u. 91. 
 
 
 

T á j é k o z t a t ó  
 

a lejárt határidej ő önkormányzati döntések végrehajtásáról 
 
 
 

Tisztelt Képvisel ı-testület ! 
 
Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
5/2007.(IV. 3.) rendelete 29.§ (1) bekezdésének d) pontja alapján a lejárt 
határidejő önkormányzati döntések végrehajtásáról az alábbi 
tájékoztatást adom: 
 
1/2010.(I. 12.) határozatával  a Képviselı-testület elfogadta a 2010. évi 
Közfoglalkoztatási tervet, melyet véleményezésre megküldött a Közép-
dunántúli Regionális Munkaügyi Központnak és Bazsi Község Cigány 
Kisebbségi Önkormányzatának.  
2/2010.(I. 12.) határozatával a Képviselı-testület pályázat benyújtását 
határozta el településır foglalkoztatása érdekében. A pályázat nyert.  
3/2010.(I. 12.) határozatával a Képviselı-testület pályázatot írt ki 
karbantartói állás betöltésére, mely állás betöltésre került. 
4/2010.(I. 12.) határozatával a Képviselı-testület úgy döntött, hogy az 
E-ON Energiaszolgáltató Kft. szerzıdésmódosítására vonatkozó 
javaslatával nem kíván élni, errıl az E-ON Kft. értesítése megtörtént. 
5/2010.(I. 12.) határozatával a Képviselı-testület a faluházban a 
pingpong terem használatáról döntött. A terem használata a településır 
közremőködésével valósul meg. 
6/2010.(I. 12.) határozatával a Képviselı-testület a farsangi rendezvényt 
követı zártkörő zenés bál támogatásáról döntött, azonban az anyagi 
támogatásra nem volt szükség a rendezvény kapcsán.  
9/2010.(II. 1.) határozatával a Képviselı-testület pályázat benyújtását 
határozta el – a DRV Zrt. Siófok közremőködésével, lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás díjtámogatásának igénylésére. A pályázat 
benyújtásra került. 
10/2010.(II. 9.) határozatával a Képviselı-testület a Napközi Otthonos 
Óvoda Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról döntött, errıl az óvodavezetı tájékoztatása megtörtént. 
11/2010.(II. 9.) határozatával a Képviselı-testület a Napközi Otthonos 
Óvoda 2010. évi költségvetését elfogadta, melyrıl az óvodavezetı 
értesítése megtörtént. 
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12/2010.(II. 9.) határozatával a Képviselı-testület a Napközi Otthonos 
Óvoda 2010. évi óvodai beiratkozás idıpontját megállapította, melyrıl az 
óvodavezetı értesítése megtörtént.  
13/2010.(II. 9.) határozatával a Képviselı-testület Sümegprága és Bazsi 
Községek Körjegyzısége alapító okiratának módosítását elfogadta. 
Törzskönyvi nyilvántartásba a bejegyzés megtörtént. 
14/2010.(II. 9.) határozatával a Képviselı-testület Sümegprága és Bazsi 
Községek Körjegyzıségének 2010. évre vonatkozó költségvetését 
elfogadta, mely beépült Sümegprága Települési Önkormányzata 
költségvetésébe. 
15/2010.(II. 9.) határozatával a Képviselı-testület Sümegprága és Bazsi 
Községek Körjegyzısége köztisztviselıi teljesítménykövetelményeinek 
alapját képezı 2010. évi kiemelt céljait meghatározta, melynek alapján 
sor került a köztisztviselık egyéni teljesítménykövetelményeinek 
kiadására. 
16/2010.(II. 9.) határozatával a Képviselı-testület a körjegyzı 
teljesítményértékelésérıl szóló tájékoztatót elfogadta. 
17/2010.(II. 9.) határozatával a Képviselı-testület a Fazekas József 
Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes óvoda-bölcsöde 
Sümegcsehi 2010. évi költségvetését elfogadta, errıl Sümegcsehi 
Önkormányzatát értesítette. 
18/2010.(II. 9.) határozatával a Képviselı-testület a Gersei Pethı 
Általános Mővelıdési Központ Iskolájának 2010. évi költségvetését 
elfogadta, meghatározva a bazsi tanulók vonatkozásában a hozzájárulás 
összegét, errıl Zalaszántó polgármesterét értesítette. 
19/2010.(II. 9.) határozatával a Képviselı-testület a Ramassetter Vince 
Általános Iskola 2010. évi költségvetését elfogadta, melyrıl Sümeg 
Város polgármesterét értesítette.  
20/2010.(II. 9.) határozatával a Képviselı-testület a Napfény Szociális 
Segítı Központ Sümeg – gyermekjóléti feladatokra vonatkozó – 2010. 
évi költségvetését elfogadta, melyrıl Sümeg Város polgármesterét 
értesítette.  
21/2010.(II. 9.) határozatával a Képviselı-testület a Napfény Szociális 
Segítı Központ Sümeg – családsegítés feladatokra vonatkozó – 2010. 
évi költségvetését elfogadta, melyrıl Sümeg Város polgármesterét 
értesítette.  
22/2010.(II. 9.) határozatával a Képviselı-testület a Napfény Szociális 
Segítı Központ Sümeg – házi segítségnyújtás szolgáltatásra vonatkozó 
– 2010. évi költségvetését nem fogadta el, melyrıl Sümeg Város 
polgármesterét értesítette.  
23/2010.(II. 9.) határozatával a Képviselı-testület a Napfény Szociális 
Segítı Központ Sümeg – támogatói szolgálatra vonatkozó – 2010. évi 
költségvetését elfogadta, melyrıl Sümeg Város polgármesterét 
értesítette.  
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24/2010.(II. 9.) határozatával a Képviselı-testület az önkormányzat 
2010. évi költségvetésére vonatkozó javaslatot elsı olvasatban 
elfogadta, mely alapján a végleges költségvetés a testület 2010. február 
17-i ülésére beterjesztésre került. 
25/2010.(II. 9.) határozatával a Képviselı-testület úgy döntött, nem 
készít 2010-ben közbeszerzési tervet, mivel anyagi helyzetére tekintettel 
nem kerül sor közbeszerzési eljárás lefolytatására 2010-ben. Errıl szóló 
tájékoztatás közzétételre került. 
26/2010.(II. 9.) határozatával  a Képviselı-testület elfogadta a 2010. évi 
Közfoglalkoztatási tervet, melyet a Magyar Államkincstár Közép-
dunántúli Regionális Igazgatóságának, valamint a Közép-dunántúli 
Regionális Munkaügyi Központ Sümegi Kirendeltségének megküldött, 
illetve az állami informatikai nyilvántartó rendszerbe továbbított.  
27/2010.(II. 9.) határozatával  a Képviselı-testület elfogadta a 
Közoktatási Intézményi Társulás Zalaszántó társulási megállapodás 3. 
pontjának módosítását, valamint állást foglalt a 6. pont módosítása 
tekintetében, melyrıl Zalaszántó polgármesterét értesítette.  
28/2010.(II. 9.) határozatával  a Képviselı-testület elfogadta a Sümegi 
Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét, melyrıl a 
Munkaszervezet vezetıjének  értesítése megtörtént.   
29/2010.(II. 9.) határozatával  a Képviselı-testület Bazsi Község 
Önkormányzata szociális étkeztetés szakmai programját módosította, 
errıl az érintettek értesítésre kerültek.  
30/2010.(II. 9.) határozatával  a Képviselı-testület a község 
szennyvíztisztításának 2010-2012. évi rekonstrukciós programját az 
önkormányzat nehéz anyagi helyzetére tekintettel elfogadni nem tudta, 
errıl a DRV Zrt. értesítése megtörtént.    
32/2010.(II. 9.) határozatával  a Képviselı-testület a Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Polgári Védelmi Igazgatóság támogatási kérelmét - az 
önkormányzat nehéz anyagi helyzetére tekintettel - nem tudta biztosítani, 
errıl a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári 
Védelmi Kirendeltség Vezetıjének értesítése megtörtént.    
33/2010.(II. 9.) határozatával  a Képviselı-testület Fejér Megye 
Közgyőlés Elnökének felhívásához nem kívánt csatlakozni, errıl a 
Közgyőlés Elnöke értesítése megtörtént. 
38/2010.(II. 17.) határozatával  a Képviselı-testület Sümegprága és 
Bazsi Községek Körjegyzıségének 2010. évre vonatkozó költségvetését 
elfogadta, mely beépítésre került Sümegprága Települési Önkormányzat 
2010. évi költségvetésébe. 
39/2010.(II. 17.) határozatával  a Képviselı-testület a Helyi Választási 
Bizottság póttagjának megválasztásáról döntött, a póttag eskütétele 
megtörtént. 
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41/2010.(II. 17.) határozatával  a Képviselı-testület úgy döntött, hogy a 
jelzırendszeres házi segítségnyújtást mőködtetı szolgáltatók 
befogadására és állami támogatására kiírt II. körös általános pályázatai 
felhívásra nem nyújt be pályázatot, errıl a Sümegi Kistérségi Többcélú 
Társulás munkaszervezet vezetıjét értesítette.   
42/2010.(III. 17.) határozatával  a Képviselı-testület Bazsi Község 
Önkormányzatának Egészségügyi és Kulturális Ellátásáért 
Közalapítvány 2009. évi beszámolóját elfogadta. A kuratórium elnökének 
értesítése megtörtént.   
43/2010.(III. 17.) határozatával  a Képviselı-testület az önkormányzat 
2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
átfogó értékelést elfogadta, mely értékelés a Közép-dunántúli Regionális 
Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Veszprémi 
Kirendeltségének megküldésre került.  
44/2010.(III. 17.) határozatával  a Képviselı-testület a Szociális 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását 
jóváhagyta, errıl Sümeg Város jegyzıjének értesítse megtörtént.  
45/2010.(III. 17.) határozatával  a Képviselı-testület a Sümegi Kistérségi 
Többcélú Társulás részére a Társulás és a munkaszervezete, a 
Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács, a pedagógiai szakszolgálati 
feladatok és a Központi Háziorvosi Ügyelet mőködtetéséhez 
önkormányzati hozzájárulás átadására vonatkozó megállapodások 
megkötésével egyetértett. Az önkormányzati hozzájárulások idıarányos 
teljesítése megtörtént.    
46/2010.(III. 17.) határozatával  a Képviselı-testület a Sümegi Kistérségi 
Többcélú Társulás 2010/01. Téli-tavaszi közmunkapályázat önerejének 
és a finanszírozásához a pénzeszköz átadásáról szóló megállapodást 
jóváhagyta. A megállapodás aláírásra került, az átutalás megtörtént.  
47/2010.(III. 17.) határozatával  a Képviselı-testület a Levegı 
Munkacsoport javaslatával egyetértett, errıl a Munkacsoport értesítése 
megtörtént.   
48/2010.(III. 17.) határozatával  a Képviselı-testület a Kisebbségi 
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról döntött, a tagok 
eskütétele megtörtént.   
49/2010.(III. 17.) határozatával  a Képviselı-testület a helyi 
önkormányzatok közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatására 
pályázat benyújtását határozta. A pályázat benyújtásra került.  
50/2010.(III. 17.) határozatával  a Képviselı-testület a „Kihívás napja 
2010.” sportrendezvényre nem kívánt benevezni, errıl a Magyar 
Szabadidısport Szövetséget és az Önkormányzati Minisztérium Sport 
Szakállamtitkárát értesítette.  
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51/2010.(III. 17.) határozatával  a Képviselı-testület hozzájárult a Simon 
István Emlékház „Balaton Környéki Múzeumok, Galériák, Emlékházak” 
címő könyvben való szerepeltetéséhez, azonban a kiadvány 
megrendelésének lehetıségével nem kívánt élni, a vállalkozó értesítése 
errıl megtörtént.  
 
 
 Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a lejárt határidejő 
önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót szíveskedjék 
tudomásul venni. 
 
Bazsi, 2010. április 14. 
 
  
                                                                
                                                              Szentes László 
                                                                polgármester 
 


