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BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. 

 
 
Szám: 40- 70/2010.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 1-jén 
17.00 órakor kezdődött  nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Bazsi Község Önkormányzata Irodája 
       8352 Bazsi Fő u. 91. 
 
Jelen vannak:  Szentes László polgármester 
       Csikós Csaba alpolgármester 
       Fekete Gézáné képviselő 
       Németh Rita képviselő 
        
Tobak Ferenc képviselő távolmaradása okát előre jelezte. 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
     Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. 1.2. napirendnél 
                      
Jegyzőkönyvvezető:  Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Szentes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.  
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 4 képviselő közül 
3 fő és a polgármester jelen van. 
Az ülést megnyitotta.  
 
Javasolta megtárgyalni a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta a következők szerint: 
 
Napirend 
 

1. Beszámoló Bazsi Község Önkormányzata 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról 
         Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

2. Bazsi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciója 
     Előterjesztő:  Szentes László polgármester 
 
3. Javaslat Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi 

munkatervére 
Előterjesztő:  Szentes László polgármester 
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4. Bazsi Község Önkormányzata átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletének 
megalkotása 
Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 

 
5. Bazsi Község Önkormányzata 2011. január 1. napjától alkalmazandó 

intézményi térítési díjak átmeneti szabályozásáról szóló rendelete 
    Előterjesztő:  Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 

 
6. Rendeletek felülvizsgálata 

Előterjesztő: Szentes László polgármester 
   Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 

 
7. Vegyes, döntést igénylő ügyek 

 
NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
1. Napirend: 
Tárgy: Beszámoló Bazsi Község Önkormányzata 2010. III. negyedévi 
gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztéseket. Jelezte, hogy e 
napirend keretében tárgyalja a képviselő-testület a zalaszántói Gersei Pethő Általános 
Iskola 2010. III. negyedévi működéséről szóló tájékoztatót is. 
Megkérdezte, hogy az előterjesztésekkel kapcsolatban van-e kérdés, kiegészítés. 
 
Mivel hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a zalaszántói Gersei Pethő 
Általános Iskola 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést 4 igen szavazattal 
– ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
   146/2010. (XII. 1.)  határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi 
XXXVIII. tv. 79. §-ában foglaltakra figyelemmel zalaszántói 
Gersei Pethő Általános Iskola 2010. III. negyedévi 
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a mellékletben foglaltak 
szerint elfogadta. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 
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Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta az Önkormányzat 2010. III. 
negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. III. 
negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
   147/2010. (XII. 1.)  határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi 
XXXVIII. tv. 79. §-ában foglaltakra figyelemmel Bazsi Község 
Önkormányzata 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatót a mellékletben foglaltak szerint elfogadta. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
2. Napirend: 
Tárgy: Javaslat Bazsi Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési 
koncepciójára 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a 
költségvetési koncepció nem számol a hulladékszállítási díj lakosságra történő 
áthárításával egyelőre. Jelezte, hogy pénteken a hulladékszállítási díj 
megállapításával kapcsolatban kerül sor előzetes egyeztetésre a Sümegi Kistérségi 
Többcélú Társulás elnökségi ülésén, majd ezt követően kívánatos lenne közös 
álláspont kialakítására a kistérségen belül.  
 
Csikós Csaba alpolgármester megjegyezte, hogy bár jövőben a lakosság 
szelektíven fogja gyűjteni a hulladékot, a rendelkezésre álló előzetes információk 
szerint, mégis a lakossággal kívánják megfizettetni a hulladék válogatás költségeit. 
 
Szentes László polgármester kiemelte, hogy a hulladékszállítási díj 
megállapítására vonatkozóan csak a kistérségi egyeztetést követően kíván javaslatot 
tenni. Elmondta, hogy a költségvetési koncepció reményei szerint lehetőséget fog 
biztosítani az önkormányzati bérlakás megkezdett felújítás befejezésére is. Javasolta 
elfogadni a 2011. évi költségvetési koncepciót. 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadását. 
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
148/2010. (XII. 1.)  határozata 

 
1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az 

önkormányzat 2011. évi költségvetésének koncepciójával kapcsolatos 
előterjesztést és azt a 2011. évi költségvetés készítés kiindulási alapjának 
tekinti. 

2. A képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás feltételrendszerének 
figyelembevételével a következő célkitűzések, prioritások előtérbe helyezését 
tartja szükségesnek a költségvetés készítése során: 

 
- Elsődleges cél a költségvetési egyensúly megteremtése, a település 

működőképességének megőrzése, a kötelező önkormányzati 
feladatellátás feltételeinek biztosítása. 

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

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

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

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

                            - új indításra tervezett pályázatok önrészének biztosítása. 
 

- A beruházások között kiemelten kell kezelni az alábbi feladatokat:  
 - Belterületi utak felújítása 
 - Új utca közművesítése 

     - Felszíni vízelvezetés 
  - Faluház konyhájának felszerelése    

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

egyensúly megteremtésére a Képviselő-testület a következők végrehajtását 
tartja szükségesnek: 

 
3.1. A bevételek területén: 

- A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell az 
önkormányzatot központi költségvetésből megillető forrásait. (normatív 
állami hozzájárulások, átengedett személyi jövedelemadó, stb.). 
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- Az adóbevételek területén és a szennyvízközmű hátralékosok, illetve  
     nem fizetők tartozásaira vonatkozóan továbbra is fontos a beszedési     
     munka  hatékonysága, csökkentve ezáltal a kintlévőségeket. 
 
- A már eddig is jelentős nagyságrendű elnyert pályázatok mellett keresni 

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

 
- Figyelembe véve a jogszabályi kötöttségeket és elkerülve a jelentősebb 

mértékű eladósodást, meg kell vizsgálni a legkedvezőbb hitelfelvétel 
lehetőségét. 

 
3.2 A kiadások területén: 
 
Folytatni kell az elmúlt években elkezdett, a feladatellátáshoz jobban igazodó 
intézménystruktúra kialakítását célzó felülvizsgálatokat a különböző ellátórendszerek, 
tevékenységek vonatkozásába. 
Ezen belül kiemelten: 
 

- Az önkormányzati feladatellátás minden területén az eddiginél is jobban  
kell érvényesíteni a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét, 
melyet már a költségvetés összeállításánál is érvényesíteni kell. 

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

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

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő:  2011. február 15. 

 
 
3. Napirend: 
Tárgy: Javaslat Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi 
munkatervére 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, ismerete 
szerint Közfoglalkoztatási tervet nem kell készítenie az önkormányzatnak, ezért ezt a 
napirend tervezetet törölni szükséges a munkaterv-tervezetből. Kérte a kérdéseket, 
hozzászólásokat. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta az elhangzottak alapján a 
határozati javaslat elfogadását. 
 



 6 

A képviselő-testület a határozati javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
   149/2010. (XII. 1.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2011. évi munkatervét a mellékletben foglaltak 
szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkatervet 
az érintettek részére megküldeni szíveskedjék.  

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2010. december 31. 

 
  
4.Napirend:  
Tárgy: Bazsi Község Önkormányzata átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletének 
megalkotása 

    Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 
     (Előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette az előterjesztést és a 
rendelet-tervezetet. 
 
Szentes László polgármester megkérdezte, van-e az előterjesztéssel kapcsolatban 
kérdés, hozzászólás. Javasolta az előterjesztés elfogadását. 
Kérdés, hozzászólás nem volt, kérte szavazzanak! 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a 
következő rendeletet alkotta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   7/2010. (XII. 2. ) önkormányzati rendelete 
   az átmeneti gazdálkodásról 
  
   (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
5.Napirend:  
Tárgy: Bazsi Község Önkormányzata 2011. január 1. napjától alkalmazandó 
intézményi térítési díjak átmeneti szabályozásáról szóló rendelete megalkotása  

    Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző  
 
     (Előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette az előterjesztést és a 
rendelet-tervezetet. 
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Szentes László polgármester Javasolta az előterjesztés elfogadását. 
Megkérdezte, van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. Kérdés, 
hozzászólás nem volt, kérte szavazzanak! 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a 
következő rendeletet alkotta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   8/2010. (XII. 2. ) önkormányzati rendelete 
   a 2011. január 1. napjától alkalmazandó intézményi  

térítési díjak átmeneti szabályozásáról  
  
   (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
6.Napirend:  

Tárgy: Rendeletek felülvizsgálata 
 
-  Bazsi Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 
1/2010. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
(Az előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést, és egyben javasolta 
annak elfogadását. 
Megkérdezte, van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. Kérdés, 
hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a 
következő rendeletet alkotta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   9/2010. (XII. 2. ) önkormányzati rendelete 

Bazsi Község Önkormányzatának 2010. évi 
költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról  

  
   (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

- Javaslat Bazsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzati tulajdonú víziközműből  szolgáltatott ivóvíz, valamint 
az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított 
szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás  és – kezelés legmagasabb 
hatósági díjának Bazsi község közigazgatási területén történő 
megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 
14/2004. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
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(Az előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette az önkormányzati tulajdonú 
víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által 
biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és – kezelés legmagasabb hatósági 
díjának Bazsi község közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a 
díjalkalmazás feltételeiről szóló 14/2004. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet. 
 
Szentes László polgármester javasolta, hogy a szennyvízdíj tekintetében a „B” 
változat kerüljön elfogadásra, javasolta továbbá, hogy a pályázaton az önkormányzat 
vegyen részt a díjak csökkentése érdekében.  
 
Csikós Csaba alpolgármester felvetette, hogy a jövőben a kéttényezős 
díjjavaslatok még részletesebb áttekintésére lenne szükséges, meglátása szerint a 
lakosság egy bizonyos körének ez lenne a kedvezőbb. Jelenleg azonban egyetértett a 
polgármester által javasolt egytényezős „B” változat elfogadásával. 
  
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet „B” 
változatának elfogadását.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a 
következő rendeletet alkotta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

10/2010. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzati tulajdonú víziközműből  szolgáltatott 
ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű 
által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás  és 
– kezelés legmagasabb hatósági díjának Bazsi község 
közigazgatási területén történő megállapításáról, 
továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 14/2004. (XII. 
14.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
Szentes László polgármester elmondta, az idei évben is az önkormányzat 
megbízta a DRV Zrt. Siófokot és Zánka önkormányzatát, hogy nyújtsa be a pályázatot 
a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésére. Javasolta, hogy a 
jövő évre vonatkozóan is bízza meg a képviselő-testület Zánka önkormányzatát a 
gesztori feladatok elvégzésére, valamint hatalmazza fel az önkormányzat a DRV Zrt 
Siófokot a pályázat elkészítésére és benyújtására. 
Szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslat elfogadását. 
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A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
  150/2010. (XII. 1.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete testülete pályázatot 
nyújt be – a DRV Zrt. 8601. Siófok, Tanácsház u. 7. közreműködésével 
– a 2011. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjtámogatásának 
igénylésére. 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete meghatalmazza a 
gesztori feladatok ellátásával Zánka Község Önkormányzatát Bazsi 
vonatkozásában a 2011. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatás igénylésének benyújtása és a pályázattal kapcsolatos 
technikai teendők lebonyolítása érdekében. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a fentiek alapján a 
szükséges nyilatkozatok megtételére.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2010. december 15.  
 

 
7.Napirend:  

Tárgy: Vegyes. Döntést igénylő ügyek 
 

- Képviselő-testület tájékoztatása 
  Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
Szentes László polgármester ismertette a Nemzetgazdasági Minisztérium 
tájékoztatóját a települési önkormányzatok részére a közfoglalkoztatás rendszerének 
átalakításáról. Elmondta, hogy 2011. január 1-től megszűnik a közcélú foglalkoztatás, 
a munkaügyi kirendeltségek által támogatott közhasznú munkavégzés és a 
hagyományos központi közmunkaprogram. Az új rendszer a munkaügyi 
kirendeltségekkel való szoros együttműködést, folyamatos párbeszédet feltételez, 
hiszen a szociálisan hátrányos álláskeresőkről való gondoskodás közös felelősségen 
alapul. A közfoglalkoztatás csak a munkaügyi kirendeltség közvetítésével valósulhat 
meg. 
Ismertette továbbá az E-ON Energiaszolgáltató Kft. megkeresését, melyben a 
szolgáltató az önkormányzati ügyfeleire vonatkozó Üzletszabályzat, illetve az 
Általános Szerződési Feltételek módosítását kezdeményezte, mely előreláthatólag 
2011. január 1-jétől lép életbe. 
Ismertette a DRV Zrt. megkeresését a vízterhelési díj  2011. évi fajlagos mértékével 
kapcsolatosan, melynek összege a településen 11,36 Ft/m3 + ÁFA. 
Tájékoztatta a képviselő-testületet a lejárt határidejű önkormányzati döntések 
végrehajtásáról. 
/Tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Kérte a tájékoztatók tudomásul vételét. 
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A Képviselő-testület a tájékoztatókat 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – tudomásul vette.  
 

- Veszprém megyei környezetvédelmi program felülvizsgálat  
     egyeztetési dokumentációjának véleményezése  

                       Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
Szentes László polgármester ismertette a Veszprém megyei környezetvédelmi 
program felülvizsgálat egyeztetési dokumentációjának véleményezését. Jelezte, hogy 
a jelenlegi környezetvédelmi program fő célja a levegő minőségének javítása. 
Javasolta, értsenek egyet és támogassák a környezetvédelmi programmal tervezettel. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslat elfogadását.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
   151/2010. (XII. 1.)  határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke által 
véleményezésre biztosított Veszprém megyei környezetvédelmi 
program felülvizsgálatára vonatkozó anyagban foglaltakkal 
egyetért és támogatja azt.   

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e véleményéről 
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökét a 
határozat megküldésével tájékoztatni szíveskedjék.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2010. december 20. 

 
 
Mivel az ülésnek több tárgya nem volt, Szentes László polgármester a nyilvános ülést 
18.30 órakor bezárta, és rövid szünet után a képviselő-testület zárt ülésen folytatta 
tovább munkáját. 

 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
Szentes László      Vincze József Ágostonné dr.  
polgármester                    körjegyző 


