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

 
 
 
Szám: 40- 72/2010. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 7-én  
              /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 
       Fekete Gézáné képviselő 
                       Németh Rita képviselő 
                       Tobak Ferenc képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 
Lakosság részéről: 11 fő 
 
Meghívottak: Makkos Róbert r. őrnagy, 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 4 képviselő és a 
polgármester jelen van. Az ülést megnyitotta. 
Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja 
meg az ülésen. 
 
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 5 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. őrnagy, őrsparancsnok 
 
2. Beszámoló az önkormányzat munkájáról 
    Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
3. Közérdekű bejelentések, javaslatok 
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NAPIREND 
 
1.Napirend: Közrendvédelmi beszámoló 
                    Előterjesztő: Makkos Róbert r. őrnagy, őrsparancsnok 
 
Szentes László polgármester felkérte Makkos Róbert r. őrnagy urat ismertesse Bazsi 
község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót. 
 
Makkos Róbert r. őrnagy 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. őrnagy, 
őrsparancsnok úrnak. 
 
Makkos Róbert r. őrnagy, őrsparancsnok köszöntötte a megjelenteket, a 
polgármestert, körjegyző asszonyt és a képviselő-testület tagjait. Kiemelte, hogy a 2009-
es évhez viszonyítva (amikor 20 bűncselekmény volt), 2010-ben 7 bűncselekmény történt, 
ami csökkenést mutat, véleménye szerint ez nem csak a rendőri jelenlétnek, hanem a 
településőrnek is köszönhető, aki nagymértékben segíti a rendőrség munkáját. Jelezte, 
hogy a 7 bűncselekményből 2 ittas vezetés, 5 vagyon elleni bűncselekmény volt, melyből 
3-at felderítettek, ami véleménye szerint, nem rossz eredmény. Közlekedési baleset 3 volt, 
ami nem a faluban, hanem a településen kívül volt.  A községben hasznos volt a 
sebességkorlátozó tábla elhelyezése. Jelezte, a sümegi kistérségen belül 205 
bűncselekmény történt, mely szintén csökkenést mutat az elmúlt évekhez viszonyítva. A 
rendőrség végzi a munkáját, járőröznek, a településőrök illetve a polgárőrök pedig azonnal 
jelzik a rendőrségnek a gyanús dolgokat, és időben megtörténhet az intézkedés. 
Elmondta, a Rendőrőrs jelenlegi gárdája eredményesen dolgozik. Pozitívan néz a jövő elé. 
Országos szinten a 2011-es év várható költségvetése elég jónak mondható, az elmúlt 10 
évihez viszonyítva. Szeretnének létszámot bővíteni, és bízik abban, hogy ezek nem csak 
szavak maradnak. A Rendőrőrsnek 1 fő létszámhiánya van. Az őrs 3 gépkocsival 
rendelkezik. Technikai-, adatátviteli problémáik vannak, mindent dokumentálniuk kell. 
Bazsi Község Önkormányzata kiemelten segít ennek a problémának a leküzdésében, 
hiszen használaton kívüli számítógépet ajánlottak fel a számukra, ezt nagyon 
megköszönte. Persze továbbra is számítanak az önkormányzat támogatására. Ez év 
október 4.-i kolontári iszapkatasztrófa elhárítási munkáiban folyamatosan dolgoztak, szinte 
csak aludni jártak haza a rendőrök. Bízik abban, hogy ilyen katasztrófa nem lesz többet.  
Megköszönte a szót, és várta a kritikákat, véleményeket. Kellemes ünnepeket, és boldog 
újévet, valamint erőt, egészséget és jó munkát kívánt mindenkinek. 
 
Szentes László polgármester elmondta, a statisztikában látja a bűncselekmények és a 
közlekedési balesetek határozott csökkenését. Közel 11 hónapja hozták létre 
településrendészetet, aminek szintén visszafogó hatása van a bűncselekmények 
elkövetésének vonatkozásában. A korábbi, és a jelenlegi falugondnok is erre fokozottan 
figyel. Reméli. Hogy a jövőben még kevesebb bűncselekmény lesz. Jelezte, az autósok 
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nem tartják be a sebességkorlátozást, jó, hogy időnként van a településen traffipax. A 
településen az un. „Szilvási kanyar”-nál az úttest érdesítése megoldotta a korábbi 
problémákat. Jelezte, polgárőrség megalakulása a képviselő-testületen nem múlik, ők 
támogatnák ezt a civil kezdeményezést. Aktív fiatalokra, középkorú emberekre épülhetne, 
de ez sajnos nem áll össze.  Megköszönte a rendőrség munkáját, elmondta, hogy az 
önkormányzat lehetőségeihez mérten továbbra is támogatja a rendőrséget.  
 
Lenner Gáborné bazsi lakos jelezte, hogy a templomnál nem elég biztonságos az 
átjárás. Többször is el kellett ugraniuk az autósok elől. Elismerő szavakkal köszönte meg a 
rendőrség munkáját. 
 
Szentes László polgármester válaszában elmondta, a képviselő-testület is látja ezt a 
problémát, nagyon rossz helyen van a templom bejárat. Véleménye szerint a domb tetején 
kellene az átjárást biztosítani a templomhoz, ez ügyben felveszi a kapcsolatot a 
Közútkezelő KHT-val.  
 
Makkos Róbert r. őrnagy, őrsparancsnok elmondta, gyalogos forgalmat jelző tábla, 
vagy sebességkorlátozást jelző tábla kihelyezésével gondolná megoldani ezt a problémát. 
Ebben támogatják az önkormányzati kezdeményezést. 
 
Hársfa Attila településőr véleménye szerint, a lakosságnak jobban kellene figyelnie a 
gyermekekre, azok viselkedésére, közlekedésére. Főleg a szülőnek kellene a gyermekét 
ezekről kioktatni. A községben van 3 fiatal gyermek, akiknek a viselkedése „észbontó”. 
Többszöri figyelmeztetés ellenére is a járdán kerékpároznak, nem figyelve az ott közlekedő 
gyalogosokra. A buszmegállót hógolyóval dobálták. „Bungit” építettek, amihez a szükséges 
anyagokat az egyik lakostól tulajdonították el. Jelezte, nagyon sajnálja, hogy 
megszűnőben van az ő településőr munkája. Véleménye szerint, volt visszatartó ereje a 
jelenlétüknek. Megköszönte a szót. 
 
Makkos Róbert r. őrnagy, őrsparancsnok elmondta, nem tudja, hogy mi lesz a 
kormánynak a döntése a településőri jelenlét biztosításával kapcsolatban. Mindenképpen 
visszatartó ereje van, viszont a településőr nem hatósági személy, tehát ilyen intézkedést 
nem tehet. A polgárőrségnek is van visszatartó ereje. Elmondta, ha a szülő nem tudja a 
gyermekét megnevelni, akkor azt a rendőrség sem tudja. Járdán csak akkor lehet 
közlekedni, ha a közúton nem lehet.   
 
Szentes László polgármester megköszönte a felvetéseket. Egyetértett abban, hogy a 
településőr tevékenységnek van visszatartó ereje a bűnözéssel szemben. A pályázat adta 
lehetőséggel elsőként élt az önkormányzat. Szeretné, ha ez folytatódna, ha a pályázat erre 
ad lehetőséget, akkor újból élnek vele. A gyerekek nevelésével kapcsolatban elmondta, 
neki is van hasonló élménye, folyamatosan rongálják a buszmegállót, a lépcsőt, és a 
focipályát is. A szülőnek a figyelmét kell felhívni a gyereke viselkedésére. Jogosak, reálisak 
az észrevételek. Térfigyelő kamerák felszerelése lenne a cél, és akkor be lehetne 
azonosítani az elkövetőket. 
 
Tobak Ferenc képviselő kérte a jelenlevőket, hogy a templomból kijövők ne a lépcső 
alján álljanak meg beszélgetni, a mert az nagyon veszélyes, hanem keljenek át az úton és 
beszélgessenek a járdán. Kérte, hogy ezt a többi templomlátogatóval is közöljék.   
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Szentes László polgármester megköszönte a rendőrségnek a beszámolót, és 
megkérdezte a képviselőket, hogy a 2010. évi rendőrségi beszámolót elfogadják-e. 
 
A képviselő-testület a Sümegi Rendőrőrs 2010. évi beszámolóját 5 igen szavazattal -
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

153/2010. (XII. 7.) határozat  
 

Bazsi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Tapolcai 
Rendőrkapitányság (Sümegi Rendőrőrs) 2010. 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: 2010. december 31. 

 
 
2. Napirend: Beszámoló az önkormányzat munkájáról 
      Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
Szentes László polgármester  elmondta, az önkormányzat feladata, hogy a működési 
feladatokat biztosítsa. Rövid beszámolójában a lakosságot érintő fejlesztési eredményeket 
és elképzeléseket szeretné ismertetni. Közhasznú, közcélú foglalkoztatás keretében az „Út 
a munkához” programban 20 fő dolgozó összesen 150 havi foglalkoztatására nyílott 
lehetőség. Ez most megszűnik, de biztos lesz újabb lehetőség. Pályázat útjan 2 fő 
településőrt is foglalkoztattak. Közterület karbantartása mellett jelentős értéket 
(foglalkoztatásukra fordított összeg többszörösét) teremtettek. Közmunkások 
igénybevételével történt az idei évben a Simon István Emlékház szezonális üzemeltetése, 
házigondozói feladatok elvégzése. Jelezte, hogy a lakosság nem látta még a génbank, a 
könyvtár, az önkormányzati telephely, pince, garázs felújított épületét, melyeket egy szép 
nap délutánján érdemes lenne megtekinteni. Saját erőből megvalósult a régi gépműhely 
tetőszerkezetének felújítása, nyílászáróinak, kapu, kémény javítása, homlokzat felújítása. A 
templom körül folyamatos felújításokat végeznek, belső vakolatjavítás, villanyszerelés, 
külső bontások, törmelék elszállítása, csapadékvíz rendszerek kiépítése, tereplépcső 
kialakítása korláttal, fahíd felújítása. Az önkormányzati tulajdonú bérlakásban és épületben 
vízellátás, fürdőszoba kialakítása volt. A hegyi utak karbantartása, kisebb kátyúzás az 
önkormányzati utakon. Kordonos uborkatermesztés, burgonya ültetvény, önkormányzati 
gyümölcsös is szépen van ápolva, gondozva. Jelezte, kevés pályázati lehetőség volt az idei 
évben, amivel élni tudtak. 
Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 2009-2010-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. Az épület elkészült. A beruházás keretében közbeszerzési pályázatot írtak ki 
az eszközbeszerzésre, melynek elbírálása még folyamatban van. A szakellátó központ 
üzemeltetésére non-profit Kft-t hoztak létre. Várhatóan a jövő év tavaszán tud elindulni a 
központ, és tudja a betegeket fogadni. Ahhoz, hogy a kötelező feladatokat el tudják látni 
rengeteg társulásnak tagja az önkormányzat, és a képviselő-testületre nem kevés munka 
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hárul, hiszen több érdemi döntést kell hoznia.  
Az önkormányzati rendezvényekről is ejtett pár szót, Farsangi rendezvény és bál, Faluról-
falura program, a március 15.-ei megemlékezés, Kézműves tábor (2 hét), Falunap, Simon 
István emléknap, Szüreti felvonulás és bál, 1956-os forradalom és szabadságharcról 
megemlékezés, nyugdíjas nap, Mikulás- karácsonyi vásár és ünnepség az Isten tisztelettel 
együtt, az I-II. Világháborús megemlékezés (Hősök napja) ami a jövőben május első 
vasárnapján lesz megtartva. 
Sajnálattal állapította meg, hogy a szennyvízközmű befizetések a lakosság részéről nem 
teljes mértékben teljesültek, így nem nyújtott kellő fedezetet a hiteltörlesztésre, ezáltal 
600 eFt-tal ki kellett egészítenie az önkormányzatnak. A behajtások folyamatban vannak. 
Kiemelte, 2011-ben mindenekelőtt az önkormányzat működését kell biztosítani, ami a 
takarékos gazdálkodással valósulhat meg. A jövő évre nézve a tervekről elmondható, hogy 
nagymértékben pályázat függőek. Csapadékvíz-elvezetés kiépítése, belterületi utak 
aszfaltozása, autóbuszmegálló (2 db) felújítása, aminek prioritása van. 
Bazsalma Egyesülettel közösen megvalósuló gazdaságfejlesztési program keretében a 
gyümölcstermesztés illetve kisállat tenyésztés hagyományainak újraélesztését célozták 
meg a településen, illetve a térségben. Az eddigi eredmények ismertek, jó esélyük van a 
„minta falu” program folytatására.   
A honlap elindult www.bazsi.hu címen. Szép és informatív, fejlesztése folyamatos.  A 
településsel kapcsolatos információk megtalálhatók rajta.  
Az év elején működési hiánnyal néztek szembe, a takarékos gazdálkodással ezt áthidalták, 
és hitel felvételére nem volt szükség.  
Elmondta, hogy sajnos nem tudják a lakosságot kihagyni a hulladékszállítás díjának 
megfizetéséből. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladák-kezelési 
Önkormányzati Társulás létrehozásával a térségben 150-160 településen képesek 
megoldani a szemétszállítást, Európai Uniós támogatás segítségével valósultak meg a 
beruházások. Akkoriban nem számoltak a devizaárfolyam különbséggel, és egyéb felmerült 
költségekkel, ezért a társulásnak 600 millió forint önkormányzat saját erő mellett jelentős 
többletköltsége keletkezett. 
A szemétszállítási díj 2008-ban 2 millió forint volt, 2009-ben 2,2 millió Ft, 2010-ben 3,5 
millió Ft, 2011-ben már több mint 7 millió Ft lenne, amit az önkormányzat nem tud 
felvállalni. Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy a szemétszállítás díját a lakosságra 
hárítja, akkor kb. 37.000 Ft/év díjat fog a szolgáltató /Remondis Kft./ behajtani a 
lakosoktól. Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy nem a lakosságra hárítja ezt a díjat, 
abban az esetben jelentős mértékű emelkedés várható a kommunális adó díjában. 
Elmondta, a képviselő-testület a lakosság érdekeit képviselve hozza majd meg a döntését, 
ami elég nehéz lesz.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az önkormányzat 
munkájáról szóló beszámoló elfogadását. 
 
A képviselő-testület a beszámolót 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
154/2010. (XII. 7.) határozat  
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 
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3. Napirend: Közérdekű bejelentések, javaslatok 
 
Csikós Csaba alpolgármester hozzáfűzte, ha a képviselő-testület a szemétszállítási díjat 
nem rója ki a lakosságra, akkor azt az összeget valahonnan elő kell teremtenie. Jelezte, 
nem egyszerű a döntés. 
 
Lenner Gáborné bazsi lakos kérdezte, hogy a hegyi ingatlanokra is vonatkozik a 
szemétszállítási díj befizetés? 
 
Szentes László polgármester válaszolta, a hegyi ingatlanokra nem vonatkozik. Ott 
marad a konténeres rendszer. 
 
Tobak Ferenc képviselő jelezte, hogy a bazsi állandó lakos 7.500.- Ft/év kommunális 
adót fizet, mert annak idején a képviselő-testület úgy döntött, hogy a helyi lakosoknak 
50%-os kedvezmény biztosít. A kedvezményt csökkentenék a kommunális adó emeléssel. 
 
Lenner Gáborné bazsi lakos kérdezte, hogy a kommunális adó marad annyi, amennyi 
az idén? 
 
Szentes László polgármester válaszolta, a kommunális adó és a szemétszállítási díj 
között nincs összefüggés. Az önkormányzatnak bevételi forrása a kommunális adóbevétel, 
amiből lehet fizetni a közvilágítást, az utak-, járdák karbantartását, és a szemétszállítást is. 
Elmondta, nap, mint nap találkozik olyan emberi sorsokkal, akiknél nagy érvágást 
jelentene, ha ezeket a költségeket ki kellene fizetniük. A képviselő-testület a lakosság önök 
érdekeit képviseli, viszont vannak törvényi előírások, amelyeket figyelembe kell venni. 
Sajnálta, hogy kevesen jöttek el erre a fórumra. 
 
Hársfa Attila bazsi lakos jelezte, hogy hétfőn van a szemétszállítás napja. 
Mindenszentek napján a délután három óra helyett, már a délelőtti órákban elvitték a 
szemetet, és voltak olyanok, akik ekkor még ki sem rakták az edényüket. Jelezte továbbá, 
hogy a szemétszállító cég emberei elég „mostohán” bánnak a kukákkal, megrongálva 
azokat. 
 
Szentes László polgármester válaszolta, a szemétszállítás napja hétfő, reggel időben ki 
kell rakni az edényt. Véleménye szerint, a szemétszállító cég emberei udvariasak, lehet 
velük beszélni. Jelezte, a hulladékszállító-edények felett is eljár az idő, és ha olyan rossz 
állapotban van, akkor ki kell cserélni. A településen bevezetik a szelektív hulladékgyűjtést, 
és így a szolgáltatótól kapnak különböző színű zsákokat, amikben kell szelektíven gyűjteni 
a szemetet. Jelezte, hogy ebben az évben a lomtalanítás elmaradt, a kiadások miatt, 
viszont az új  szemétszállítási rendszerben évi 1 alkalommal a lomtalanítás ingyenes lesz. 
 
Németh Ferenc bazsi lakos jelezte, hogy csőtörések alkalmával nagyon koszos, sáros a 
víz, és levegős a rendszer. A vízóra is jobban pörög, ha levegős a víz. 
 
Szentes László polgármester válaszolta, ezzel a problémával egyetért, személyesen is 
tapasztalja ezeket. Az összes csap szűrőjét ki kell tisztítania otthon, egy-egy csőtörés 
alkalmával. Elmondta, sajnos Bazsi a rendszer végén van. Minden bizonnyal a 
körülmények, a hideg, a hó miatt nem történt meg a légtelenítés, víztisztítás. Jelzi az 
AQUAZALA Kft-nek ezeket a problémákat. 
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Lenner Gáborné bazsi lakos elmondta, minden hálás és jó érzésű ember nevében 
megköszöni a 2010. évi munkáját Szentes László polgármester úrnak. Mindenre van 
gondja, elképzelése a falu terveire tekintettel. Empatikus, bármivel fordulnak hozzá, ahol 
csak lehet, segít mindenkinek. Csikós Csaba, Tóthné Marika nagyon segítőkészek. 
Megköszönte a képviselő-testület tagjainak a tevékenységét, amit a faluért tesznek, a sok 
kulturális programot, Tobak Ferenc falugondok segítőkész munkáját, a betegekkel 
kapcsolatban, nagy segítség. Köszönte, hogy mindig számíthat rá, még munkaidőn kívül is. 
Megköszönte a közhasznú munkát, a fűnyírást, lombeltakarítást, hó eltakarítást. Köszönte 
és hálás érte, hogy a templom környékén is el van szórva a hó, a járdák le vannak 
takarítva. Köszönte, köszönte, köszönte. A jegyző asszonynak is megköszönte a munkáját. 
Végezetül békességet, egyetértést, és Isten áldását kért mindenkinek, a falunak a 2011-es 
évre. 
 
Szentes László polgármester megköszönte a dicsérő szavakat, elmondta, nagyon jól 
esett. Örül, hogy a jegyző asszonyt is említette, hiszen a körjegyzőség munkája nagyon 
fontos. Jelezte, nem ezekhez a szavakhoz vannak szokva. Elmondta, hogy ami jól működik 
az manapság természetes, és az emberek ritkán veszik a fáradságot a pozitív 
gondolatokhoz. Végezetül, jó egészséget kívánt a lakosságnak. 
 
Benkő Lászlóné bazsi lakos jelezte, hogy 2 kóbor kutya van a faluban, tönkre teszik a 
kerítéseket, a drótot. Kérte ennek a problémának a megoldását. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző elmondta, a tulajdonosok irányában történt 
intézkedés, amennyiben ennek nincs foganatja, úgy az önkormányzat költségén el kell 
szállíttatni a kutyákat és később a tulajdonosoktól behajtani a felmerült költségeket.  
 
Szentes László polgármester válaszolta, ezeknek a kutyáknak a gazdájuk ismert. A 
Jókai u. 17. szám alatti lakosoké. A megoldást tőlük kell várni. Jelezte, hogy a mai napon 
is tettek kísérletet a kutyák befogására. Megígérte, hogy a helyzet megoldásra kerül. 
Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.  
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A polgármester a közmeghallgatást 20.45 órakor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

Szentes László               Vincze József Ágostonné dr. 
 polgármester             körjegyző 


