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Bazsi  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel.Fax.: 87/352-201. 

 
 
 
Szám: 130- 72/2009. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 8-án  
              /kedd/ 18.00 órakor megtartott közmeghallgatásán. 
 
Az ülés helye: Simon István Művelődési ház  

      8352. Bazsi, Fő u. 84. 
 
Jelen vannak: Szentes László polgármester 
       Csikós Csaba alpolgármester 
       Csánicz József képviselő 
       Fekete Gézáné képviselő 
                       Németh Rita képviselő 
                       Tobak Ferenc képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 
Lakosság részéről: 7 fő 
 
Meghívottak: Makkos Róbert r. százados, őrsparancsnok 
                      Nagy Tamás r. zászlós, körzeti megbízott 
 
Jegyzőkönyvvezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Szentes László polgármester tisztelettel köszöntötte az ülésen megjelent 
választópolgárokat, a képviselő-testület tagjait, a körjegyzőnőt és a meghívott vendégeket. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 6 képviselők közül 
mind a 6 fő jelen van. 
Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja 
meg az ülésen. 
 
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta a következők szerint: 
 
N A P I R E N D  
 
1. Közrendvédelmi beszámoló 
    Előterjesztő: Makkos Róbert r. százados, őrsparancsnok 
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2. Beszámoló az önkormányzat munkájáról 
    Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
3. Közérdekű bejelentések, javaslatok 
 
NAPIREND 
 
1.Napirend: Közrendvédelmi beszámoló 
                    Előterjesztő: Makkos Róbert r. százados, őrsparancsnok 
 
Szentes László polgármester felkérte Makkos Róbert r. százados urat ismertesse Bazsi 
község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót. 
 
Makkos Róbert r. százados  üdvözölte a megjelenteket, és átadta a szót Nagy Tamás 
körzeti megbízottnak. 
 
Nagy Tamás körzeti megbízott ismertette a beszámolót. 
 
(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester megköszönte a körzeti megbízott úrnak a tájékoztatást, 
elmondta, meg van elégedve a munkájával. Átadta a szót Makkos Róbert r. százados, 
őrsparancsnok úrnak. 
 
Makkos Róbert r. százados, őrsparancsnok elmondta, az elmúlt 10 hónap időszakát 
foglalták össze a beszámolóban, melyben 20 bűncselekmény történt. Ez kicsit magasnak 
mondható az előző évihez képest. A rendőrség megtett mindent, hogy felderítsék a 
bűncselekményeket, ez 60 %-ban eredményes is volt. Törvények alapján kell a 
rendőrségnek eljárnia az ügyek kivizsgálása során. Éjszaka, nappal is van rendőri jelenlét 
az idei évben a településen, viszont folyamatos jelenlétet nem tudnak biztosítani a 
létszámuk miatt. Jó lenne, ha a településen működne polgárőrség. A nyomozó munka 
hatékonynak mondható, bízik abban, hogy egyre eredményesebb lesz a munkájuk. Ez év 
november 1-jétől - 3 fővel - van bűnügyi csoport az őrsön. A körzeti megbízottal közösen 
jobban fel tudják deríteni a bűneseteket. Sümeg kistérségben október 31-ig közel 300 
bűncselekmény történt. Kéri a lakosságot, hogy figyeljenek egymásra. Közlekedési baleset 
is volt a külterületen, bízik benne, hogy a közlekedők betartják a szabályokat. Elmondta, a 
körzeti megbízott nagyon jól végzi a munkáját. 
A településnek, a képviselő-testületnek nagyon köszöni a támogatást, amit a rendőrőrsnek 
biztosítottak. Informatikai eszközök beszerzésére az elsők között adott anyagi támogatást 
a település, melyet ezúton is szeretne megköszönni. Ezzel szerette volna kiegészíteni a 
beszámolót, és várja a kérdéseket. 
 
Szentes László polgármester jelezte, polgárőrség megalakulása a képviselő-testületen 
nem múlik, ők támogatnák ezt a civil kezdeményezést. Aktív fiatalok, középkorú 
emberekre épülhetne, de ez sajnos nem áll össze. A nyomozócsoport felállását üdvözli. A 
településen az un. „Szilvási kanyar”-nál az úttest érdesítése megoldotta a korábbi 
problémákat. A képviselő-testület korábbi döntése értelmében, Bazsi, Fő u. 68. sz. alatti 
önkormányzati tulajdonú ingatlanát felajánlotta a rendőrségnek, körzeti megbízott részére 
szolgálati helyiség, lakóingatlan kialakítására, remélve ettől a közbiztonság javulását. Ezt a 
Veszprém Megyei Kapitány nem fogadta el. Megköszönte a rendőrség munkáját. 
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Lenner Gáborné bazsi lakos elismerő szavakkal köszönte meg a rendőrség és az 
önkormányzat munkáját, és kérte, hogy a jövőben is figyeljenek a lakosságra. 
 
Farkas Miklós bazsi lakos kérte, hogy a faluban élő „közellenségre” figyeljen a 
rendőrség. 
 
Makkos Róbert r. százados, őrsparancsnok válaszolta, hogy érti, miről van szó, és 
figyelnek. 
 
Szentes László polgármester megköszönte a rendőrségnek a beszámolót, és 
megkérdezte a képviselőket, hogy a 2009. évi rendőrségi beszámolót elfogadják-e. 
 
A képviselő-testület a Sümegi Rendőrőrs 2009. évi beszámolóját 6 igen szavazattal -
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
 

144/2009. (XII. 8.) határozat  
 

Bazsi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Tapolcai 
Rendőrkapitányság (Sümegi Rendőrőrs) 2009. évre a település 
vonatkozó, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Törvény 8. § (4) 
bekezdésében meghatározott beszámolóját elfogadja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntéséről a 
Tapolcai Rendőrkapitányt értesíteni szíveskedjék. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2009. december 31. 

 
 
Makkos Róbert r. százados, őrsparancsnok kellemes ünnepeket és boldog újévet 
kívánt mindenkinek.   
 
 
2. Napirend: Beszámoló az önkormányzat munkájáról 
      Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
Szentes László polgármester  elmondta, az önkormányzat feladata, hogy a működési 
költségét biztosítsa. Rövid beszámolójában a lakosságot érintő fejlesztési eredményeket és 
elképzeléseket szeretné ismertetni. Közhasznú, közcélú foglalkoztatás keretében az „Út a 
munkához” programban 13 fő dolgozó összesen 96 havi foglalkoztatására nyílott 
lehetőség. Közterület karbantartása mellett jelentős értéket (foglalkoztatásukra fordított 
összeg többszörösét) teremtettek. 90 %-os állami bértámogatás mellett lehetett ezt 
megoldani. Az idei évben pályázati támogatás révén lehetett megoldani két nagy 
terjedelmű térburkolást, a templom melletti park, és a faluház udvarának burkolását. A 
felhasznált anyag egy részére nyújtott fedezetet a pályázat. Több millió forintos érték 
teremtődött így. A faluház hátsó épületének belső felújítása megtörtént. Villany-, víz-, 
csatorna, festési munkák folytak, melybe be lehetett vonni a közcélú dolgozókat. Itt 
szeretnék elhelyezni a könyvtárat és a klubhelyiséget. A templom körül is folytak építési 
munkák. A hegyi utak karbantartására, felújítására a vis-maior támogatás útján nyílott 
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lehetőség. Hirdetőtáblák felújítása is elkészült. Kordonos uborka rendszert és virágos 
kertet hoztak létre a közcélú dolgozókkal. Az önkormányzat épülete alatt a pince felújítás 
önkormányzati dolgozókkal valósul meg. A Veszprém Megyei Önkormányzat segítségével, 
pályázat útján 1.655.000 Ft értékben – 498.000 Ft önerővel – valósulhatott meg a faluház 
belső felújítása. Kiegészítő támogatást nyertek 1,5 MFt-ot miniszteri keretből. A Közép-
dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács „CÉDE” pályázatán oktatóterem felújítására nyílott 
lehetőség, 1.269.000 Ft támogatás és 391.000 Ft önerő mellett. Falugondnoki gépjármű 
beszerzésére 6,82 MFt, motoros fűkasza beszerzésére 200.000 Ft pályázati támogatáshoz 
jutottak. 2009. évben mintegy 20 MFt támogatásból származó bevétele volt az 
önkormányzatnak. 
Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 2009-es évi legnagyobb eredménye a járóbeteg 
szakellátás megvalósítására elnyert 340 MFt-os támogatás, aminek felhasználásával 
korszerű térségi egészségügyi központot hoznak létre 1054 m2 alapterületen, 14 fajta 
szakellátással. 2010. év végére várható a beruházás befejezése. Sümegi Kistérségi 
Többcélú Társulás keretében több feladatot látnak el együtt, központi orvosi ügyelet, 
családsegítés, oktatás. Ahhoz, hogy kötelező feladatoknak eleget tudjanak tenni több 
társulásnak is tagja az önkormányzat. /Szociális Intézményi Társulás Sümeg, 
Intézményfenntartó Társulás –Sümeg, Zalaszántó, Sümegcsehi iskolák, Sümegprága 
óvoda -, Közös alapítású Intézmény – Körjegyzőség -.  
A 2009. évi rendezvényekről néhányat említett: Pótszilveszter, Farsang, Faluról- falura, 
Március 15-i megemlékezés, Kistérségi Kulturális Fesztivál, Kézműves tábor, Falunap, 
Simon I. emléknap, Szüreti felvonulás, bál, Nyugdíjas nap, Mikuláslátogatás, Karácsonyi 
vásár, ünnepség. A település néptánc csoportja is több helyen megjelent.  
A lakossági közműfejlesztési hiteltartozás 2010. decemberig áll fenn. A lakossági 
befizetések nem nyújtanak kellő fedezetet a hiteltörlesztésre, így az önkormányzatnak 
2009. évben 500 eFt-tal kellett kiegészítenie.  
2010. évi tervekről elmondta, hogy pályázat függő, hiszen a pályázati lehetőségekhez kell 
igazítani. Csapadékvíz elvezetés, járdák felújítása lenne a legfontosabb feladat. Azonban a 
Fő utcai járda illetve a csapadékelvezető árok nem az önkormányzat tulajdona, így ha 
lenne pályázati lehetőség ezek felújítására, akkor az önkormányzatnak nincs lehetősége 
erre pályázni. A Petőfi u., és két hegyi u. belterületi részének a felújítása a cél, valamint 
két buszmegálló felújítása szükséges. 
Bazsalma Egyesülettel közösen a gyümölcstermesztés illetve kisállat tenyésztés 
hagyományait szeretnék a településen és a kistérségben újraéleszteni. Az egyesülettel 
közösen 500 db gyümölcsfa, 2.500 db kiállat került a településen szétosztásra. Kordonos 
uborka telepítésének programjába be lettek vonva a közcélú dolgozók. Jégkár és 
másodvetés ellenére 1 t uborka termett. 
Elindult a honlap www.bazsi.hu címen. A településsel kapcsolatos információk 
megtalálhatók rajta.  
Komoly nehézséget és egyre több kiadást jelent a településen évről-évre erősödő 
vandalizmus. Tavalyi évben az összes karácsonyi dekorációt tönkretették. 
Hitel felvételére nem került sor a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően. Úgy gondolja, 
2009. évben sikeres évet zártak, és reméli a lakosság is így gondolja. 
Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. 
 
Farkas Miklós bazsi lakos jelezte, úgy érzi 1 perces néma felállással emlékezzenek meg 
a hirtelen elhunyt Tóth Józsefről, aki nagyon sokat tett a szülőfalujáért. 
 
Szentes László polgármester egyetértett Farkas Miklós javaslatával, és kérte a 
jelenlevőket, hogy 1 perces néma felállással tisztelegjenek az elhunyt emlékének. 
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A jelenlevők 1 percben megemlékeztek néhai Tóth Józsefről. 
 
Szentes László polgármester megkérdezte van-e még kérdés, hozzászólás. 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az önkormányzat 
munkájáról szóló beszámoló elfogadását. 
 
A képviselő-testület a beszámolót 6 igen szavazattal -ellenszavazat és tartózkodás nélkül – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
145/2009. (XII. 8.) határozat  

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

  
3. Napirend: Közérdekű bejelentések, javaslatok 
      
Farkas Miklós bazsi lakos kérte, hogy máskor a közmeghallgatásra hívják meg a 
plébános urat. Elmondta, nem tudja, hogy mi lesz a templom sorsa, de azzal tisztában 
van, hogy a plébános úr és a polgármester úr is meg tesz mindent a templom érdekében. 
 
Szentes László polgármester elmondta, hogy korábban meg szokták hívni a plébános 
urat az ülésekre, de elfoglaltsága miatt nem tudott azon megjelenni.  
Jelezte, az UMVP 3. tengely első körében komoly lehetőség nyílott volna a templom 
felújítása érdekében pályázat benyújtására, viszont a pályázat ennek ellenére sem lett 
beadva. A jognyilatkozatot a veszprémi érsekség nem adta meg. A pályázat hátránya, 
hogy utófinanszírozott. Jelenleg újra van lehetőség második körben pályázni a templom 
felújítására, a holnapi nap az érintettekkel lesz tárgyalása ez ügyben. Az önkormányzaton 
nem múlik, minden tőle telhető segítséget megad a pályázathoz.  
 
Farkas Miklós bazsi lakos megköszönte a választ, elmondta, minden elismerése azért, 
amit a polgármester úr tett az ügyben.  
 
Szentes László polgármester jelezte, az önkormányzat nem tud benyújtani pályázatot 
az egyházi tulajdonú templom felújítása érdekében.  
 
Tobak Ferenc képviselő elmondta, az önkormányzat egy dolgot tehet, tálcán odateszi a 
terveket az egyháznak, mást nem tehet. 
 
Szentes László polgármester elmondta, a korábbi években mindig felmerült, az egyik 
helyi lakos állattartásával kapcsolatos probléma, szeretné jelezni, hogy az említett lakos az 
állattartással felhagyott. Jelenleg még mindig rendetlen az udvara. Az önkormányzat 
segítségét elutasítja. 
 
Csikós Csaba alpolgármester javasolta olyan fórum rendezését, melyben az idős 
embereket felvilágosítják a trükkös tolvajok módszeréről. 
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Szentes László polgármester az elhangzott javaslattal egyetértett. Ezt követően a jövő 
év nehézségeiről beszélt. Elmondta, az Észak-Balatoni Térség Regionális Település 
Szilárdhulladék-kezelési Társulás hulladékkezelési rendszer beruházásához csatlakozott 
néhány évvel ezelőtt az önkormányzat. Az európai szabványoknak megfelelően működik 
majd a hulladék kezelése, tárolása. Mintegy 160 település tagja ennek a társulásnak. 
Jelezte, hogy a szemétszállítás az önkormányzatnak 2008. évben 1.965.600 Ft, 2009. 
évben 2.190.240 Ft és 2010. évben 3.691.020 Ft lesz. 2011. évtől a lakókkal köt a 
szolgáltató szerződést, melynek évi költsége várhatóan 30.000-40.000 Ft körül lesz. Ezt 
nagyon soknak tartja, és nem hiszi, hogy egyes családok ekkora költséget ki tudnak 
gazdálkodni. Kistérségi szinten is keresik a megoldást, de nem látja ennek a reális 
megoldását. 
 
Hajdú Lajosné bazsi lakos jelezte, hogy az egyik szomszédja az ő kertjének a végébe, 
a folyópartra hordja a szemetét. Kérte, szólítsák fel, hogy ezt szüntesse meg. 
 
Szentes László polgármester válaszolta, ő már szólt az említett lakónak, de most 
ismételten felhívja rá a figyelmét, hogy ezt azonnal szüntesse meg. Jelezte, megalázó az 
önkormányzati dolgozók részére is, hogy emberi ürüléket, pelenkákkal teli szemetet kell 
összeszedniük. Ígérte, amit tud, azt megteszi. 
Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.  
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A polgármester a közmeghallgatást 19.55 órakor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Szentes László               Vincze József Ágostonné dr. 
 polgármester             körjegyző 


