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

 
 
Szám: 120- 41/2011. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Bazsi Község Önkormányzata  Képviselő-testületének 2011. június 23-án  
             /csütörtök/  19,50  órakor megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Önkormányzati Iroda 
       8352 Bazsi, Fő u. 91. 
 
Jelen vannak: Szentes László polgármester 
        Csikós Csaba alpolgármester 
        Fekete Gézáné képviselő 
 
Németh Rita és Tobak Ferenc képviselők távolmaradásuk okát előre jelezték. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
                                                  Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. /1. napirend/ 
  
Jegyzőkönyvvezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Szentes László polgármester tisztelettel köszöntötte az ülésen megjelenteket, az 
ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 4 
megválasztott képviselő közül 2 fő és a polgármester jelen van. 
Javasolta a meghívóban szereplő napirenden kívül megtárgyalni 3. napirendként 
„Javaslat a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására” című előterjesztést és 4. napirendként a 
Vegyes, döntést igénylő ügyeket.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta. 
 
Szentes László polgármester javasolta a fentiek alapján módosított napirend 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – a következők szerint elfogadta: 
 
N A P I R E N D:  
 

1. Bazsi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 9.) 
önkormányzati  rendeletének módosítása 

          Előterjesztő: Szentes László polgármester 
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2. Az önkormányzat 12/2009. (VII. 1.) önkormányzati rendeletének 
felülvizsgálata 

          Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

3. Javaslat a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására 

     Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
     4.  Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA 
                 
1. Napirend:   
 

Tárgy: Bazsi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.    
              (II. 9.) önkormányzati rendeletének módosítása 

                   Előterjesztő: Szentes László polgármester  
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Kérte a kérdéseket, 
hozzászólásokat. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a költségvetési 
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és megalkotta a következő rendeletét: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
                  6/2011. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 

Bazsi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 
1/2011. (II. 9.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./  

                                    
2.Napirend: 
  

            Tárgy: Az önkormányzat 12/2009. (VII. 1.) önkormányzati rendeletének 
                         felülvizsgálata   
                         Előterjesztő: Szentes László polgármester 
                                      
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Kérte a kérdéseket, 
hozzászólásokat.  
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Vincze József Ágostonné dr. körjegyző kiemelte, hogy a rendelte-tervezet 14. §, 
15.§ és 16. §-a a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként határozza 
meg az ellátásra jogosult lakókörnyezetének rendezettségét. Amennyiben a 
kérelmező nem felel meg a követelményeknek, megvonható tőle az ellátás. Az 
ápolási díjról szóló 17. § (1) bekezdése, valamint a 18. § helyesen a következő: „17. 
§ (1) Ápolási díj állapítható meg  annak az Szt. 4. § (1) bekezdés szerinti 
hozzátartozónak is, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, 
gondozását végzi. 18.§ Az ápolási díj összege a 17. § (1) bekezdésében 
meghatározott ellátás esetén az éves központi költségvetési törvényben 
meghatározott alapösszeg 80%-a.” 
A közgyógyellátás 25. § (1) bekezdésében a „Méltányosságból” szó elmaradását 
kérte a mondat elején. 
A házi segítségnyújtás 37. § megfogalmazását a következők szerint javasolta:” 37.  § 
Az önkormányzat a házi segítségnyújtás szolgáltatást a részvételével működő, 
intézményfenntartó társulás keretében fenntartott, más személyes gondoskodást 
nyújtó intézmény keretében látja el, melynek: 

a) neve: Napfény Szociális Segítő Központ, 
     b) székhelye: 8330 Sümeg, Kossuth L.u. 31. 
 
Szentes László polgármester az elhangzott módosításokkal együtt szavazásra 
bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és megalkotta a következő rendeletét: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
                  7/2011. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról és eljárásokról   
 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./  

 
3.Napirend:  

Tárgy: Javaslat a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi 
részvételről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

        Előterjesztő: Szentes László polgármester 
                                      
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a 
honlap készítővel felveszi a kapcsolatot annak érdekében, hogy a honlap alkalmas 
legyen a rendeletben foglaltak teljesítésére. 
Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet 
elfogadását.  
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A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és megalkotta a következő rendeletét: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                  8/2011. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 

a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről 
 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./  

 
4. Napirend: 
  

            Tárgy:  Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 
 a) - a 096 hrsz-ú és 097/11 hrsz-ú ingatlanok telekhatár- 
                         rendezési ügye 
        Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
Szentes László polgármester ismertette a telekhatár-rendezésre vonatkozó 
megállapodás tervezetét. Elmondta, reményei szerint még e héten a megállapodás 
aláírása megtörténhet, és annak átvezetése kezdeményezésre kerülhet a művelési ág 
változásokkal együtt a Tapolcai Körzeti Földhivatalnál. Javasolta a megállapodásra 
vonatkozó határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 3 igen szavazattal  – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

                 75/2011. (VI. 23.) határozata 
1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bazsi 096 és 097/11 

hrsz-ú ingatlanokat érintő telekhatár rendezésére vonatkozó – 
mellékelt – megállapodást jóváhagyja, és felkéri a polgármestert az 
önkormányzat képviseletében az okirat aláírására. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett 

ingatlanrész mezőgazdasági művelésből történő kivonása érdekében a 
szükséges eljárások lefolytatásának kezdeményezéséről gondoskodjon, 
és ennek kapcsán az önkormányzat nevében a kapcsolódó okiratokat 
írja alá. 

 
3. A Képviselő-testület a fenti ügyekben Dr. Zámbó Gábor (8330 Sümeg, 

Magyar u. 10.) ügyvédet hatalmazza meg az Önkormányzat jogi 
képviseletével. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása 
érdekében a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodni 
szíveskedjék.   
 
 Felelős: Szentes László polgármester 
 Határidő: folyamatos 
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b) - Iskolakezdési támogatás 

                      Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést és jelezte, hogy az 
önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel az előző évinek megfelelő támogatást 
javasol biztosítani az érintettek részére. Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. 
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 3 igen szavazattal  – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
                Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                 76/2011. (VI. 23.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011./2012. tanévre 
az iskolakezdési támogatást az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók részére         5.000.- Ft/fő 
 
Középiskola, illetve középfokú oktatási intézményben vagy felsőfokú 
oktatási intézményben 1 vagy 2 éves képzésben résztvevő tanulók 
részére                                                                                  
                                                                                      7.000.- Ft/fő 
 
Főiskola, illetve egyetemi képzésben részt vevő hallgatók részére 
                                                                                    11.000.- Ft/fő  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

   
 Felelős: Szentes László polgármester 
 Határidő: 2011. augusztus 30., illetve 
               2011. szeptember 30. 

                         
c) - Kérelem konditerem kialakítására alkalmas helyiség 

bérletére 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
/Megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Szentes László polgármester ismertette a kérelmet, és javasolta, hogy az 
önkormányzat tulajdonában került volt Posta épületben biztosítsanak bérbeadás 
útján helyiséget a kérelmezők részére. Indítványozta, hogy a bérleti díj 3.000Ft/hó 
legyen, melynek megfizetése mellett a bérlők az ingatlan rezsiköltségeit is kötelesek 
viselni, és évente egy alkalommal az önkormányzat szüreti rendezvényekor az 
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ingatlan használatát az önkormányzat részére biztosítaniuk kell.  
 
Csikós Csaba alpolgármester javasolta, hogy a bérleti díj havi 5.000Ft legyen. 
 
Fekete Gézáné képviselő jelezte, egyetért a havi 5.000Ft bérleti díj összegével, 
mert az helyi viszonylatban is elfogadható. 
 
Szentes László polgármester mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot az 5.000Ft/hó bérleti díjjal. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 3 igen szavazattal  – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

 
               Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                77/2011. (VI. 23.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonát képező volt Posta épületben (8/1 hrsz) biztosít bérbeadás útján 
helyiséget Mózner Balázs, Farkas István, Farkas Balázs, Ötvös Tamás és 
Dézsenyi Gábor  kérelmezők részére 5.000.- Ft/hó bérleti díj megfizetése 
mellett 2011. július 15-től határozatlan időre azzal, hogy a bérlők az 
ingatlan rezsiköltségeit is kötelesek viselni, és évente egy alkalommal az 
önkormányzat szüreti rendezvényekor az ingatlan használatát az 
önkormányzat részére biztosítaniuk kell.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére, és a további szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodni szíveskedjen. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2011. július 15. 

 
 

d) - Támogatási kérelem  
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
Szentes László polgármester ismertette a Veszprém Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének Elnöke és a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízott Úr 
megkeresését. Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a nemes cél érdekében az 
önkormányzat nehéz anyagi helyzete ellenére is 20.000.- Ft összeggel, az 
önkormányzat költségvetésének általános tartaléka terhére támogassa a kárpátaljai 
Visken magyar óvoda létrehozását. Ezentúl az érkezett felhívás a településen kerüljön 
közzétételre annak érdekében, hogy további támogatással legyen segíthető az óvoda.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslat elfogadását.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal  – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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                Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
78/2011. (VI. 23.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemes cél érdekében 
az önkormányzat nehéz anyagi helyzete ellenére is 20.000.- Ft összeggel, 
- az önkormányzat költségvetésének általános tartaléka terhére - 
támogatja a kárpátaljai Visk Nagyközségben magyar óvoda létrehozását. 
Ezentúl az érkezett felhívás a településen közzétételre kerül annak 
érdekében, hogy további támogatással legyen segíthető az óvoda.  

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozatban foglaltak 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

e) - Tájékoztatások 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a képviselő-testület 
döntésének értelmében értékesítésre került a használt japán kistraktor 800.000.- Ft 
összegben. A vételár az önkormányzat számlájára befolyt. 
Tájékoztatta a képviselő-testületet a szilárdhulladék-kezelési rendszer működésében 
bekövetkezett problémás kérdésekről (tűzeset és következményei). 
Ismertette, hogy 2011. 06. 05-én a vihar alkalmával villámcsapás érte az 
önkormányzati iroda épületét, ennek kapcsán megtételre kerültek a biztosító felé a 
kárbejelentési intézkedések. A biztosító felmérte a kárt és ennek kapcsán a 
parkettában történt károsodás vonatkozásában 94.000Ft összeg megfizetésére 
kerülhet sor a biztosító által, továbbá a számítástechnikai berendezésekben 
bekövetkezett károkat a számla alapján fogja téríteni a biztosító. 
Ismertette továbbá a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 
kitüntetési javaslatokra vonatkozó felhívását. Kérdezte, hogy a képviselő-testületnek 
van-e ezzel kapcsolatban bármilyen javaslata. 
Javaslat, hozzászólás nem hangzott el. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a tájékoztatók elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót 3 igen szavazattal  – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta. 
  

f) - Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések  
                        végrehajtásáról 

                  Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)   
 
Szentes László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a lejárt határidejű 
önkormányzati döntések végrehajtásáról.  
Kérte a tájékoztató tudomásul vételét. 
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatót 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 79/2011. (VI. 23.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 
 
Szentes László polgármester a  nyilvános  ülést 21,05 órakor bezárta, rövid 
szünet után a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Szentes László sk.           Vincze József Ágostonné dr. sk. 
 polgármester           körjegyző 
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BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
 6/2011. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat  2011. évi költségvetésének módosításáról 

 
Bazsi Község Önkormányzata képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi 
XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli 
el:  
 
1.§ Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2011.(II. 9.) önkormányzati rendelet  ( a továbbiakban 
:Rendelet) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 1. § (1) Bazsi Község  Önkormányzata képviselő-testülete ( a továbbiakban: Képviselő-testület)az 

önkormányzat 
 
     a)  bevételi főösszegét                                                     55 928  ezer Ft-ban, 
     b)  kiadási főösszegét                                                      55 928  ezer Ft-ban 
         állapítja meg. „ 
 
2. §  A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.         
 
3. § A Rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 „ 2. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi főösszegből a működési 

célú  bevételek összegét  48 529  ezer Ft-ban , amelyből  működési hitel    5 566 ezer Ft ,    
állapítja meg.” 

 
4.§ A Rendelet  2.1c melléklete helyébe a 2. melléklet lép.  
 
5.§ A Rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „ 3. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből a  

felhalmozási  célú bevételek összegét  7 399   ezer Ft-ban állapítja meg.”  
 
6.§ A Rendelet 2.5 melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
 
7.§ A Rendelet 4.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
  „ 4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és fenntartási kiadásainak kiemelt 

előirányzatait  az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
Működési kiadások                                                       48 529 ezer Ft 
Ebből: 
a) személyi jellegű juttatások                                       13 871   ezer Ft 
b) munkaadót terhelő járulékok                                    3 160   ezer Ft 
c) dologi kiadások                                                       15 561   ezer Ft 
d) ellátottak pénzbeni juttatásai                                    6 886   ezer Ft 
e) támogatások, pénzeszköz átadások                           8 751   ezer  Ft 
 f) általános tartalék                                                        300  ezer Ft „ 
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8.§  A Rendelet 2.3 melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
 
9.§ A Rendelet  5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 „5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat  felhalmozási kiadásait  7 399  ezer Ft-ban állapítja 

meg.” 
 

 
 10.§ A Rendelet 2.6 melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
  
 
 11.§. Ez a Rendelet a 2011. június 25-én lép hatályba. 
 

  
 
 
 
 
 
               
                                                 Szentes László sk.          Vincze József Ágostonné dr. sk. 
                                                   polgármester                              körjegyző 
 
 
                                                                
Kihirdetve: Sümegprága, 2011. június 24.  
 
 
 
       
    Vincze József Ágostonné dr. sk. 
                                                                       körjegyző 
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1.melléklet a  6/2011.(VI. 24.) önkormányzati rendelethez
BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
    ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA

2011 2012 2013
ezer forintban

A B C D E F
1 megnevezés 2011 2012 2013
2 I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
3 Bevételek E* M*
4 intézményi bevételek 1809 1809 1809 1900
5 sajátos bevételek 10096 10096 6862 6900
6 költségvetési támogatás 9849 15056 11900 11950
7 SZJA bevétel 11102 11102 11800 11850
8 pénzeszköz átvétel 4900 4900 8500 7800
9 rövid lejáratú hitelek 6184 5566 3509 3580

10 ebből folyószla hitel 5000

11 kölcsönök megtárülése
12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 43940 48529 0 44380 43980
13
14 Kiadások
15 személyi juttatások 13871 13871 13980 13980
16 munkaadót terhelút terhelő járulékok 3160 3160 4700 4700
17 dologi kiadások 15561 15561 13500 13500
18 ellátottak pénzbeni juttatásai 2297 6886 12200 11800
19 Tám, műk.c pénzeszk átadások 8751 8751 3200 2900
20 9000 8900
21 tartalékok 300 300
22 céltartalék
23 KIADÁSOK ÖSSZESEN 43940 48529 0 44380 43980
24
25 II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
26 Bevételek
27 előző évi pénzmaradvány 5000 5000 2300 2300
28 pénzeszköz átvetel 600 600 469 2890
29 sajátos bevételek 766 766 1000 1000
30 költségvetési támogatás 958 1033 250
31 t.eszköz értékesítés 0
32 fejlesztési hitel
33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7324 7399 0 4019 6190
34
35 Kiadások
36 beruházások 7024 7024 4019 6190
37 felújítások 200 200
38 pénzeszköz átadások 100 175 0
39
40
41 KIADÁSOK ÖSSZESEN 7324 7399 4019 6190
42
43 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 51264 55928 0 48399 50170
44 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 51264 55928 0 48399 50170

*
E: eredeti előirányzat M: módosított előirányzat  
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2. melléklet a  6/2011.(VI: 24.) önkormányzati rendelethez

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS JOGCÍMENKÉNT

Forintban
A B C D E

1 CÍM előirányzat

2 ALCÍM MEGNEVEZÉS
3 I.Önkormányzat
4 841901 Önk.többcélú kist.társ.elszámolásai

5 általános önk. feladatok 4633348 4633348 0
6 önkorm.üzemeltetési, sport és kulturális fel. 3600000 3600000

7 lakott külterülettel kapcs. Feladatokcs.fel. 75748 75748

8 Hátrányos helyzetű tel. Támogatása 957600 957600

9 0 0
10
11
12
13 Szociális feladatok 6172990 6172990 0
14 szociális étkeztetés 608960 608960

15 pénzbeni szoc. Feladatok 3567480 3567480

16 falugondnoki szolgálat 1996550 1996550

17
18
19
20 0 0 0
21
22
23
24
25
26 SZJA 11102350 11102350 0
27 átengedett SZJA 1797920 1797920

28 SZJA kiegészítés 9304430 9304430

29
30
31 Egyéb bérpótló juttatások 5206854

32
33
34 Központi támogatások 75544

35 közműfejl.hozzájárulás 75544

36
37
38
39
40
41
42
43
44 MINDÖSSZESEN 21908688 27191086 0
45 ebből:
46 összes működési bevétel 20951088 26157942 0

47 felhalmozási bevétel 957600 1033144 0
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3.melléklet a  6/2011.(VI. 24.) önkormányzati rendelethez
Bazsi Község Önkormányzata

ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI

2011. ezer forintban

A B C D E
1 CÍM  megnevezés eredeti módosított

2 ALCÍM előirányzat el őirányzat

3 I.Önkormányzat  
4 Rendszeres pénzbeli ellátások 1217 5806
5
6 882111 rendszeres szociális segély 670 3943
7 Rendszeres szoc.segély 1184
8 RÁT 498
9 bérpótló juttatás 2261

10
11 882112 időskorúak járadéka 44 324
12 1 fő
13 882113 lakásfenntartási tám. Normatív 132 977
14 23 fő
15 882115 ápolási díj alanyi jogon 89 280
16 1 fő
17 882116 ápolási díj méltánoyssági alapon 282 282
18 4 fő 
19
20
21
22
23
24
25 eseti pénzbeli ellátások 1080 1080
26
27 882122 átmeneti segély 150 150
28 , ,
29 882123 temetési segély 60 60
30
31 882124 rendkívüli GYVT 450 450
32 iskolakezdési támogatás

33 nyári étkeztetés

34 882129 egyéb önk.eseti pénzbeli ell. 340 340
35 BURSA
36 882202 közgyógyellátás 80 80
37
38
39
40
41
42
43
44

45 I. CÍM MINDÖSSZESEN 2297 6886
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4.melléklet a 6/2011.(VI. 24.) önkormányzati  rendelethez
BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
2011. ezer forintban

A B C D E F G
CÍM          ALCÍM sajátos bevételek költsgv.bevételek pénzeszk.bevétel t .eszköz érték   pénzmaradvány   összesen

1       megnevezés előirányzat módosított el őirányzat módosított el őirányzat módosított el őirányzat módosított el őirányzat módosított el őirányzat módosított

előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat

2 I.  ÖNKORMÁNYZAT

3 841126 Önk.többc.kist.társ. 5000 5000 5000 5000
4 pénzmaradvány 5000 5000
5
6 841403 Város és községgazd. 75 600 600 600 675
7
8 hulladéklerakó létes. Tám 600 600 0
9 közműfejlesztési hozzákárulás 75

10
11 841901 önk.tckt elszám. 766 766 958 1033 1724 1799
12
13 üzemeltetési díj 600 600
14 bérleti díjak 166 166
15 gazdaságilag elm. Tel tám. 958 958
16
17 I.CÍM ÖSSZESEN 766 766 958 1033 600 600 5000 5000 7324 7399
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 MINDÖSSZESEN 766 766 958 1033 600 600 0 0 5000 5000 7324 7399  
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5.melléklet a 6/2011. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2011. ezer forintban
A B C D E F

cím          alcím        felújítás        beruházás pénzeszk.átadás hitel  és kamat       összesen
1        megnevezés előirányzat módosított el őirányzat módosított el őirányzat módosított el őirányzat módosított el őirányzat módosított 

előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat

2 I.     ÖNKORMÁNYZAT
3 841126 Önk.TCKT igazg.tevékenysége 0 0 100 100 0 0 100 100
4 körjegyzőség számítógép 100 100
5
6
7
8
9 841403 Város és községgazdálkodás 200 200 7024 7024 0 75 0 0 7224 7299

10
11 traktor vásárlás 1500 1500
12 telek kialakítás 2119 2119
13 víz elvezetés 2787 2787
14 szennyvíz rendszer ell. 618 618
15
16 szolgálati lakás fürdő burkolás 200 200
17 közműfejlesztési hozzájárulás 75
18 I. CÍM ÖSSZESEN 200 200 7024 7024 100 175 0 0 7324 7399
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29 MINDÖSSZESEN 200 200 7024 7024 100 175 0 0 7324 7399

 
 



Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

7/2011. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 
 

a szociális ellátásokról és eljárásokról 
 

 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) 
bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában,  26.§-ában és 132. § 
(4) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §. (1) bekezdésében 
foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

 
1. Általános rendelkezések 

 
1. § A rendelet személyi hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. 
§ (1) – (3) bekezdésében, valamint 6. § - 7. § -ában meghatározott 
személyekre. 

 
2. Az eljárás megindítása, az ügyintézés szabályai 

 
2.  §  Az eljárás megindítása kérelemre történhet, melyet:  
 a)  írásban   Sümegprága és Bazsi Községek  Körjegyzősége (a  
továbbiakban: hivatal ) címére  (8351 Sümegprága,  Rákóczi u. 17.)  kell    
 eljuttatni,      
 b)  szóban  a hivatalban  ( Sümegprága, Rákóczi u. 17.) lehet 
előterjeszteni. 
 
3. § A kérelmező köteles együttműködni a hivatallal a szociális 
helyzetének feltárásában.  

 
4. § Ha a kérelmező létfenntartását veszélyeztető körülmény áll fenn, a 
szociális ellátás bizonyítási eljárás nélkül az igénylő nyilatkozata alapján 
is megállapítható. Ilyen esetben a körjegyző a határozat kiadását 
követően 5 napon belül helyszíni ellenőrzéssel vizsgálja meg a 
nyilatkozat valódiságát. Az esetlegesen jogtalanul felvett összeg 
visszafizetésére a hatáskör gyakorlójának 8 napon belül javaslatot tesz. 
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3. A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása 

 
5.  § A rendszeres pénzbeli ellátások, valamint  az esetenként 
megállapított pénzbeli ellátások a 6. §-ban meghatározott esetek 
kivételével  a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig folyószámlára 
történő átutalással, ennek hiányában  postai úton kerülnek kifizetésre.  
 
6.§ Az átmeneti segély  kifizetése a megállapítást követően legfeljebb 15 
napon belül folyószámlára történő átutalással, ennek hiányában  postai 
úton, avagy külön kérelem alapján a hivatalban házipénztárból 
készpénzben történik. 

 
4. A rendeletben szabályozott ellátási formák 

 
7.  §  Pénzbeli ellátások a következők: 

a) rendszeres szociális segély, 
b) bérpótló juttatás,  
c)  ápolási díj, 
d) átmeneti segély, 
e) temetési segély.  

 
8.  § Természetben nyújtott szociális ellátások a következők: 

a) köztemetés;  
          b) közgyógyellátás. 
 
9.  §  Pénzbeli ellátás helyett természetbeni szociális ellátás formájában 
is nyújtható ellátások a következők:  
      a) rendszeres szociális segély, 
      b) átmeneti segély, 
      c) temetési segély. 
 
10.  § Szociális szolgáltatások a következők: 

  a) falugondnoki szolgáltatás, 
       b) étkeztetés, 

  c) házi segítségnyújtás, 
  d) családsegítés,   
  e) támogató szolgálat. 
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5. Rendszeres szociális segélyben részesülő részvétele az 
együttműködési eljárásban 

 
11.   § (1) A rendszeres szociális segélyezett - egészségkárosodottnak 
nem minősülő - személy a rendszeres szociális segély folyósításának 
feltételeként együttműködésre köteles a Napfény Szociális Segítő 
Központ Családsegítő Szolgálatával (továbbiakban: szolgálat), melynek 
székhelye: 8330 Sümeg, Kossuth u. 31., valamint a hivatallal. 
 (2) A rendszeres szociális segélyezett az együttműködési kötelezettsége 
körében az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 
15 napon belül köteles megjelenni a szolgálatnál, ott nyilvántartásba 
vetetni magát, valamint a 13. § (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott időpontig írásban megállapodást kötni a korának, 
szociális helyzetének, mentális és egészségi állapotának megfelelő, 
egyénre szabott, beilleszkedést segítő programban való részvételről és 
teljesíteni a programban foglaltakat. 
(3) A beilleszkedést elősegítő programok:  
a) a szolgálattal való együttműködés,  
b) az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló 
foglalkozás, 
c) tanácsadás,  
d) a munkavégzésre történő egyéni fejlesztő felkészítés,  
e) más ellátásba segítés. 
 

12. § (1) A rendszeres szociális segélyezett három havonta a 
szolgálatnál köteles megjelenni és teljesíteni a számára előírt 
programban foglaltakat. 
(2) Az együttműködési kötelezettségét megszegi az a rendszeres 
szociális segélyezett, aki: 

a) az együttműködésre kijelölt (1) bekezdésben meghatározott 
szervek bármelyikével határidőben, felhívás ellenére nem veszi 
fel a kapcsolatot és távolmaradásának okát méltányolható 
indokkal 3 napon belül írásban nem igazolja; 

b) a beilleszkedést segítő programban önhibájából nem vesz 
részt, a program végrehajtása érdekében vállalt 
kötelezettséget nem teljesíti, vagy azt visszautasítja; 

c) a beilleszkedést segítő programban való részvétel keretében a 
foglalkozáson nem jelenik meg, és távolmaradásának okát 
méltányolható indokkal nem igazolja; 
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d) az ellátásra való jogosultság vizsgálatakor, valamint a 

felülvizsgálatkor együttműködési kötelezettségének nem tesz 
eleget. 

 
13. § (1) A szolgálat a körjegyzőnek  a rendszeres szociális segélyt 
megállapító, megszüntető határozata egy jogerős példánya 
megérkezését követően: 

a) figyelemmel kíséri a határozatban megállapított határidő szociális 
segélyezett általi betartását és annak megszegése esetén 5 napon 
belül megvizsgálja a mulasztás okát, azt feljegyzésben rögzíti s a 
feljegyzést megküldi az ellátást megállapító szervnek, 

b) a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős 
határozat alapján, megjelenésekor nyilvántartásba veszi; 

c) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyezettet a beilleszkedést 
segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, 
az együttműködés szabályairól, 

d) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a 
rendszeres szociális segélyezett bevonásával kidolgozza az egyéni 
élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról az 
érintettel írásban megállapodást köt, 

e) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyezettel 
és háromhavonta - a szolgálat által előírt napon – személyes 
találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő 
programban foglaltak végrehajtását, 

f) évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program 
végrehajtásáról és amennyiben szükséges – a rendszeres szociális 
segélyezett bevonásával – módosítja a programot, illetve az éves 
értékelés megküldésével értesíti a körjegyzőt a beilleszkedést 
segítő program végrehajtásáról, 

g) írásban 5 napon belül jelzi a körjegyzőnek, ha a rendszeres 
szociális segélyezett együttműködési kötelezettségének 
megszegését észleli. 

 
6. Bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltétele 

 
14.  §  A bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltétele,  hogy a 
kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete 
rendezettségének biztosítása körében a kérelmező vagy jogosult által 
életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a 
kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartásáról, az ingatlan 
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állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus 
állapotának biztosításáról folyamatosan gondoskodjon.  
 
15. § (1) Lakókörnyezet  a kérelmező, illetve a jogosult által lakott lakás 
vagy lakóház, annak udvara és kertje, a kerítésen kívüli, ingatlannal 
közvetlenül határos közterület 1 méter szélességben, továbbá a járda. 
(2)Tisztántartás a ház, lakás és annak udvarának szeméttől, hulladéktól 
való teljes mentesítése, a növények  gondozása, ápolása. 
(3) Az ingatlan állagának, rendeltetésszerű használatának biztosítása a 
ház vagy lakás helyiségeinek  - bele értve a mellékhelyiségeket is – 
felszerelési tárgyainak rendszeres takarítása, tisztítása, a lakhatáshoz 
szükséges karbantartási munkák elvégzése, a mezőgazdasági művelésre 
alkalmas területek esetében azok folyamatos hasznosítása .  
 
16. § (1) A lakókörnyezet rendezettségét hatósági ellenőrzés keretében 
kell felülvizsgálni a rendeletben meghatározott szempontok 
figyelembevétel és az ellenőrzés megállapításait környezettanulmányban 
kell rögzíteni. 
(2)Az ellenőrzést szükség szerint, de legalább a jogosultság 
felülvizsgálata során el kell végezni. 
 

7. Ápolási díj 
 
17.  § (1) Ápolási díj állapítható meg  annak az Szt. 4. § (1) bekezdés 
szerinti hozzátartozónak is, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg 
személy ápolását, gondozását végzi. 
(2)Az (1) bekezdésben meghatározott ellátás tekintetében a jogosultság 
megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi 
családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összege,  egyedül álló esetén annak 150%-a. 
 

18.§ Az ápolási díj összege a 17. § (1) bekezdésében meghatározott 
ellátás esetén az éves központi költségvetési törvényben meghatározott 
alapösszeg 80%-a. 
 
19.  §Az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha 
     a)  nem gondoskodik az ápolt rendszeres étkezésének biztosításáról, 

b) nem nyújt segítséget a tisztálkodási, öltözködési, illemhely  
          használati igények kielégítésében,  
      c) nem gondoskodik a  rendszeres tiszta ruhanemű biztosításáról, 
      d)nem gondoskodik az ápolt személyi és környezeti higiéniájáról. 
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8. Átmeneti segély 

 
20.  § (1) Átmeneti segélyben kell részesíteni az Szt. 45.§ (1) és (4) 
bekezdésében meghatározott esetekben azt a személyt, akinél az egy 
főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150%-át nem haladja 
meg. 
(2) Különös méltánylást érdemlő eset, elemi kár, a létfenntartást 
veszélyeztető lopás, rablás, két hónapot meghaladó tartós betegség, 
kórházi ápolás esetén jövedelemhatártól függetlenül átmeneti segélyt 
kell megállapítani, ha a kérelmező a rendkívüli körülményre vonatkozóan 
nyilatkozatot tesz, illetve az köztudomású.  
 
21.  § (1) Az átmeneti segélyt kamatmentes kölcsönként is lehet - 
kérelemre - folyósítani.  
(2) A kölcsönként folyósított átmeneti segélyt 12 hónap alatt kell     
visszafizetni, de a hatáskörrel rendelkező ennél rövidebb visszafizetési 
határidőt is megállapíthat. 
(3) Az első törlesztő részlet visszafizetése az ellátás kifizetésének 
hónapját követő második hónaptól esedékes. A törlesztő részleteket 
minden hónap 5-ig kell a hatáskörrel rendelkező döntésének megfelelően 
az önkormányzat házipénztárába, vagy számlájára megfizetni. 
 
22.  § Az átmeneti segély mértéke legalább 1000.-Ft és a 20. § (1) 
bekezdése esetében nem haladhatja meg alkalmanként a 30.000.-Ft-ot. 
 

9. Temetési segély 
 
23.  § (1) Az önkormányzat kérelemre az Szt. 46. § (1) bekezdésében 
meghatározott temetési segélyt állapít meg, ha a jogosultság 
szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi 
jövedelemhatár a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
300%-át, egyedül élő esetén annak 400 %-át nem haladja meg.  
(2)A helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségeként  150.000.- Ft-ot 
kell figyelembe venni. 
 

10. Köztemetés 
 
24.  § A köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben 
vagy egészben mentesíti a képviselő-testület az eltemettetésre kötelezett 
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személyt, ha a temetési költségek hagyatéki teherként történő 
érvényesítésére hagyaték hiányában nem kerülhetett sor, és az 
eltemettetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 100 %-át nem haladja meg. 
 

11. Közgyógyellátás 
 
25. § (1) Megállapítható a közgyógyellátásra való jogosultsága annak a 
személynek, aki szociálisan rászorult és gyógyszerköltsége olyan magas, 
hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni. 
(2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek egy főre 
számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 250 %-
át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri. 
 

12. Természetben is nyújtható ellátások 
 

26.  § A hatáskörrel rendelkező döntése alapján a célszerű felhasználás 
érdekében pénzbeli ellátás helyett, a pénzbeli ellátásra vonatkozó 
szabályozás alkalmazásával, természetbeni szociális ellátásként adható: 

a) a rendszeres szociális segély a 27. §- ban foglalt mértékben és 
feltételek fennállása esetén, 

b) az átmeneti segély, 
c) a temetési segély. 
 

27.  §  (1) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő 
családjában védelembe vett gyermek él, a rendszeres szociális segély 
havi összegének (3) bekezdésben meghatározott részét természetbeni 
szociális ellátás formájában kell nyújtani. 
(2)A rendszeres szociális segély (3) bekezdésben meghatározott 
részének természetbeni ellátás formájában történő nyújtásáról, 
felhasználásáról a segély megállapításakor, vagy annak felülvizsgálata 
során kell rendelkezni. 
(3) Védelembe vett gyermekenként a rendszeres szociális segély 
megállapított összegének 20 %-a, de összesen legfeljebb 50 %-a  
nyújtható természetbeni ellátás formájában. 
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13.  Falugondnoki szolgáltatás 

 
28.  § (1) A falugondnoki szolgáltatás keretében az önkormányzat  
körébe tartozó feladatok: 

a) alapellátási feladatok és 
b) egyéb szolgáltatási feladatok. 

(2) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó alapellátási feladatok:  
a) a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások 

keretébe tartozó egyes feladatok körében: 
aa) az étkeztetés biztosításában való közreműködés, 

   ab) a házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó feladatok, 
   ac) a családsegítéshez kapcsolódó feladatok;  
b) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, háziorvos 

értesítése, gyógyszerkiváltás, orvosi rendelésre, szakrendelésre 
szállítás; kórházba beutalt, egyedülálló beteg bekísérése, 

c) óvodáskorú gyermekek intézménybe történő szállítása, egyéb 
gyermekszállítás  oktatási intézmények rendezvényeire, gyermekek 
szabadidős rendezvényeire, versenyekre történő szállítása, 

d) a helyi szociális szükségletek, egyéb szolgáltatási igények, 
információk közvetítése az önkormányzat és a lakosság között.  

(3) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó egyéb szolgáltatási 
feladatok: 

a) művelődés, sport, szabadidős tevékenység szervezésének segítése,  
színházlátogatás, múzeumlátogatás, kirándulás, fürdőlátogatás, 
helyi rendezvények, a környező települések rendezvényein a 
részvétel biztosítása, 

b) lakossági szolgáltatások körében bevásárló utak szervezése, 
háztartási gépek javításának intézése, vetőmag-, táp-, 
terménybeszerzés, piacra, vásárra, beteg-, illetve 
rokonlátogatásra, családi rendezvényekre történő szállítás; a 
tömegközlekedés, a csatlakozások eléréséhez segítségnyújtás, 

c) hivatalos ügyek intézésének segítése keretében munkanélküliek 
szervezett szállítása a munkaügyi központba, hivatalokba, 
pénzintézetekhez való eljutás segítése. 

 
29.§ (1) A 28. §-ban meghatározott szolgáltatások igénybe vétele 
térítésmentes. 
(2)A házi segítségnyújtásban nem részesülő személyek részére a 
háztartás vitelében nyújtott segítség, így különösen a bevásárlás, tüzelő 
beszerzése, gyógyszerek kiváltása, befizetések lebonyolítása 
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térítésmentes, de az igénybejelentő köteles az igénybe vevőt terhelő 
költségek megelőlegezésére. 
 
30.  § (1) Az önkormányzat a falugondnoki szolgáltatást önállóan  
fenntartott Falugondnoki Szolgálat működtetése útján biztosítja  a 
képviselő-testület által kinevezett falugondnok és önkormányzati 
tulajdonú  gépjármű rendelkezésre bocsátásával. 
 (2) A falugondnok munkakörét a munkaköri leírásban és a szakmai 
programban meghatározottak szerint köteles ellátni. 
(3) A falugondnok akadályoztatása esetén annak helyettesítéséről a 
munkáltatói jogkört gyakorló gondoskodik. 
(4) A Falugondnoki Szolgálat igénybevételét a polgármester engedélyezi. 
(5) A Falugondnoki Szolgálat feladatellátásához szükséges gépjármű 
igénybevételét a képviselő-testület által jóváhagyott Gépjármű 
Üzemeltetési Szabályzat rögzíti. 
 
31.  § A Falugondnoki szolgáltatások jegyzékét évente  január 31-éig - 
első alkalommal a rendelet hatályba lépését  követő 15. napon -  közzé 
kell tenni az önkormányzat hirdetőtábláin hirdetmény formájában. 
 
32. § (1) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatok 
végrehajtásának; napi, heti, havi tevékenységének megszervezése, a 
feladatmegoldás gazdaságosságának biztosítására tekintettel, a felmerült 
és bejelentett igények ismeretében – a (2) és (3) bekezdésekben 
foglaltakra figyelemmel – a falugondnok feladata. 
(2) A falugondnoki szolgáltatások körébe tartozó alapellátási feladatok 
ellátása – ezen belül elsősorban az étkeztetéshez és házi 
segítségnyújtáshoz kapcsolódó feladatok ellátása, valamint az 
óvodáskorú gyermekek intézménybe történő szállítása – az e feladatok 
körén kívül eső szolgáltatásokkal szemben elsőbbséget élvez. 
(3)A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó, a falugondnoki gépjármű 
igénybevételével járó szolgáltatások iránti igényeket bejelentésük 
időpontjának sorrendjében kell teljesíteni, azzal a kivétellel, hogy a 
később bejelentett igényt, ha az egy korábban bejelentett és 
engedélyezett szolgáltatással azonos útvonalon elérhető és a 
szolgáltatások teljesítésének egyéb feltételei – különösen: szolgáltatások 
jellege, teljesítésének időtartama, szállítandó személyek száma – azt 
lehetővé teszik, engedélyezni kell.  
(4)A polgármester, különösen önkormányzati érdekből, utasíthatja a 
falugondnokot, az általa tervezettől eltérő, illetve azonnali feladat-
végrehajtásra; ebben az esetben a polgármester lehetőség szerint 
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köteles tekintettel lenni a (2) bekezdésben foglaltakra. 
 
33.§ (1) A szolgáltatások iránti igényt, annak jellegétől függően, olyan 
időpontban kell bejelenteni, hogy azokat a falugondnok a feladatok 
végrehajtásának megszervezése során figyelembe tudja venni. 
(2)A bejelentett igényekről a falugondnok nyilvántartást vezet, amelybe 
az igényeket, azok bejelentésének időpontja szerinti sorrendben vezeti 
be. Ha az igényelt szolgáltatás teljesítése akadályba ütközik, a 
falugondnok köteles erről az igénybejelentőt haladéktalanul értesíteni. A 
falugondnoki tevékenységnapló 9. oszlopát nem kell vezetni. 
(3)Ha a rendelet a szolgáltatáshoz kapcsolódó, az igénybe vevőt terhelő 
költségek előlegezését írja elő, az igénybejelentő köteles a várható 
költségek fedezetére szolgáló összeget a falugondnok részére, átvételi 
elismervény ellenében átadni. A falugondnok a szolgáltatás teljesítését 
követően haladéktalanul elszámol az átvett pénzeszközzel az 
igénybejelentő felé. 
 

14. Étkeztetés 
 
34. § (1) A települési önkormányzat az étkeztetés keretében az Szt. 62. 
§-ában meghatározott szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi 
egyszeri étkeztetéséről gondoskodik. 
(2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni : 
a) korára tekintettel azt a kérelmezőt, aki a reá irányadó öregségi 
nyugdíjkorhatárt elérte, 
b)  egészségi állapotára tekintettel azt a kérelmezőt, aki egészségi 
állapota miatt napi gondozást, ápolást igényel (házi gondozott, ápolt, 
stb.), továbbá állapotára tekintettel rendszeres ellátásban részesül, 
c)  fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük alapján azokat a 
kérelmezőket, akiknek fogyatékosságát, pszichiátriai betegségét 
szakvélemény támasztja alá, vagy állapotukra tekintettel rendszeres 
ellátásban részesülnek (rokkant járadék, rokkantnyugdíj, fogyatékossági 
támogatás), 
d)  szenvedélybetegsége alapján azt a kérelmezőt, aki 
szenvedélybetegsége miatt orvosi kezelés alatt áll és ezt szakorvosa 
igazolja, 
e)  a hajléktalant.  
 
35. § (1)Az ellátásban részesülő térítési díjat köteles fizetni, ha 
jövedelemmel rendelkezik. 
(2)A szociálisan rászorultak személyi térítési díja az intézményi térítési díj 
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ÁFA-val növelt összegének:  
a) 100 % - a, ha az ellátott családjában az egy főre számított havi 

családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 % - át meghaladja, és a kérelmező 60. életévét 
betöltötte, vagy betegsége miatt önmaga, illetve eltartottjainak 
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani a 
napi egyszeri meleg ételt, 

b) 80 %-a, ha az ellátott családjában az egy főre számított havi 
családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 %-át, 
c) 70 %-a, ha az ellátott családjában az egy főre számított havi 

családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, 

d) 40 %-a, ha az ellátott családjában az egy főre számított havi 
családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét, 

e) 20 %-a, ha az ellátott családjában az egy főre számított havi 
családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, 

f) mentes a térítési díj fizetése alól az a személy, akinek családjában 
az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át. 

(3) A fizetendő személyi térítési díj meghatározása során a (2) bekezdés 
rendelkezésein túl figyelembe kell venni az Szt. 116. §-ában foglaltakat 
is. 
(4) Az étkezési térítési díj mértékét a képviselő-testület az éves 
költségvetési rendeletében határozza meg. 

 
36.  § (1) Az önkormányzat az étkeztetést vásárolt élelmezéssel 
biztosítja. Igény esetén, az étkeztetéssel biztosított étel (ebéd) lakásra 
szállítása a falugondnok feladata. 
(2) Az ellátás megállapításáról szóló értesítést a falugondnoknak is meg 
kell küldeni. 
(3) A személyi térítési díjat az ellátást igénybe vevő jogosult, vagy a 
jogosult tartására, gondozására köteles és képes személy köteles egy 
összegben, készpénzben megfizetni a falugondnoknak, havonta utólag, 
minden hónap 5. napjáig. 
 
 
 
 



 27 

 
15. Házi segítségnyújtás 

 
37.  § Az önkormányzat a házi segítségnyújtás szolgáltatást a 
részvételével működő, intézményfenntartó társulás keretében 
fenntartott, más személyes gondoskodást nyújtó intézmény keretében 
látja el, melynek: 

a) neve: Napfény Szociális Segítő Központ, 
    b) székhelye: 8330 Sümeg, Kossuth L.u. 31. 
 

16. Családsegítés 
 
38.  § Az önkormányzat a családsegítő szolgáltatáshoz való hozzájutást 
a részvételével működő, intézményfenntartó társulás által fenntartott,  
más személyes gondoskodást nyújtó intézmény keretében, annak önálló 
szakmai egységében biztosítja, melynek: 

a) neve: Napfény Szociális Segítő Központ Családsegítő Szolgálata, 
b)  b) székhelye:  8330 Sümeg, Kossuth  L. u. 31. 

 
17. Támogató Szolgálat 

 
39.  § Az önkormányzat a támogató szolgálatot a részvételével működő 
társulás által fenntartott, más személyes gondoskodást nyújtó intézmény 
keretében biztosítja, melynek: 
a) neve: Napfény Szociális Segítő Központ,  
b) székhelye:  8330 Sümeg, Kossuth L.u.31. 
 

18. Záró rendelkezések 
 

40.  § (1) Ez a rendelet  2011. július 1-jén lép hatályba.  
(2) Hatályát veszti a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
12/2009. (VII. 1.) önkormányzati  rendelet.  
 
 
 
 Szentes László sk.    Vincze József Ágostonné dr. sk. 

polgármester  körjegyző 
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Kihirdetve 2011. június 24-én. 
 
Sümegprága, 2011. június 24.  
 
 
 
                                       Vincze József Ágostonné dr. sk. 
                                                          körjegyző 
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

8/2011.(VI. 24.) önkormányzati rendelete 
 

a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről 
 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 103/B. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a 16. 
§. (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

 

1. Általános rendelkezések 
 

1. §  Az önkormányzati rendeletek előkészítése során biztosítani kell az 
egyeztetések átláthatóságát, azok minél teljesebb körű nyilvánosságát. 
 
2.  §  A társadalmi egyeztetés során biztosítani kell, hogy a véleményezési 
folyamatban a véleményeknek a lehető legszélesebb köre jelenjen meg. 
 
3. § (1) Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkormányzati rendelet 
tervezetét és indokolását (a továbbiakban együtt: tervezet). 
(2) A tervezet társadalmi egyeztetésre bocsátását megelőzően a körjegyző 
döntése alapján társadalmi egyeztetésre lehet bocsátani a tervezet koncepcióját 
is. 
(3) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani: 

a) a költségvetésről, annak módosításáról, végrehajtásáról, 
b) a helyi adóról, annak módosításáról, 
c) továbbá a fizetési kötelezettséget megállapító önkormányzati rendeletek 

tervezeteit. 
(4) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátania a tervezetet, koncepciót, ha az 
egyeztetés Bazsi Község Önkormányzata pénzügyi - gazdasági,  
természetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét 
veszélyeztetné. 
(5) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani az önkormányzati rendelet 
tervezetét, ha annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik. 
 
4.  §  (1) A társadalmi egyeztetésre bocsátásért, annak lefolytatásáért és a 
beérkezett vélemények feldolgozásáért az önkormányzati rendelet 
előkészítéséért a körjegyző felelős. 
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(2) Ha a  rendelet tervezet  önkormányzati rendelet módosítására,   és a 
módosított rendelet több mint egyötödének módosítására irányul, a módosítani 
kívánt hatályos normaszöveget az önkormányzat hivatalos honlapján a tervezett 
módosításokkal egységes szerkezetben, a tervezett módosításokat külön is 
megjelölve kell közzétenni. 
 

2. A társadalmi egyeztetés formái 
 

5.  § A társadalmi egyeztetés formái a következők: 
a) az önkormányzat hivatalos honlapján – fórumon belül -  megadott 

elérhetőségen keresztül biztosított véleményezés (a továbbiakban: általános 
egyeztetés), és 

b) más személyek, intézmények és szervezetek által történő közvetlen 
véleményezés (a továbbiakban: közvetlen egyeztetés). 

 
3. Általános egyeztetés 

 
6.  § (1) Társadalmi egyeztetés keretében  az  általános egyeztetés tartása 
minden esetben kötelező. 
(2) A társadalmi egyeztetés keretében közzé kell tenni az önkormányzat 
honlapján a társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetet és koncepciót  valamint 
a rendelet-tervezet  előzetes hatásvizsgálatát 
(3) A rendelet 3. § (3) bekezdése alapján társadalmi egyezetésre nem bocsátott 
tervezeteket is közzé kell tenni a honlapon. 
 
7.  § (1) A honlapon megadott tematikus fórum oldalon keresztül lehet 
véleményt nyilvánítani a társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából közzétett 
tervezetről, koncepcióról.  Véleményeket a fórumon kizárólag regisztrált 
felhasználók küldhetnek.  
(2) A közzétett tervezeteket a közzétételtől számított egy évig nem lehet a 
honlapról eltávolítani. 
 
8.  § (1) A tervezetet úgy kell közzétenni, hogy a tervezet céljához és 
hatálybalépéséhez igazodóan megfelelő idő álljon rendelkezésre a tervezet 
érdemi megítéléséhez és a vélemények kifejtéséhez, továbbá a jogszabály 
előkészítőjének arra, hogy a beérkezett véleményeket, javaslatokat érdemben 
mérlegelhesse. 
(2) A véleményezési határidő minimum 15 nap.  
(3) A véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást a személyes 
adatok védelméről és a közérdekű  adatok nyilvánosságáról szóló törvényben 
foglalt vélelem szerint megadottnak kell tekinteni. Erre a tényre a véleményező 
figyelmét a vélemény-nyilvánítás előtt fel kell hívni. 
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9.  § (1) A jogszabály előkészítéséért felelős személy mérlegeli a beérkezett 
véleményeket és azokról, valamint az elutasított vélemények esetében az 
elutasítás indokairól összefoglalót készít. A jogszabály előkészítése során nem 
áll fenn az egyedi válaszadási kötelezettség. 
(2) Az (1) bekezdés alapján elkészítendő összefoglalót az önkormányzati 
rendelet tervezettel együtt kell a képviselő – testület elé terjeszteni, ezzel egy 
időpontban kell közzétenni. 
 
10.  § Az önkormányzat honlapján keresztül elérhetőséget biztosít arra, hogy az 
önkormányzati rendelet hatályosulásával kapcsolatos észrevételeket, 
problémákat, valamint a jogszabály módosítására vonatkozó javaslatokat bárki 
jelezhesse a jogszabály előkészítőjének. 
 

4. Közvetlen egyeztetés 
 
11.  § (1)  Az önkormányzati rendelet előkészítéséért felelős személy azon 
szervezetekkel, amelyek az adott jogterületek szabályozásának előkészítésében 
széles társadalmi érdeket jelenítenek meg a településen, vagy az adott 
jogterületen tudományos tevékenységet végeznek közvetlen egyeztetést 
folytathat le. 
(2) Széles társadalmi érdeket jelenítenek meg a  községben  a következő 
szervezetek:  

a) Bazsi Község Egészségügyi és Kulturális Ellátásáért Közalapítvány,  
b) Bazsalma Vidékfejlesztési Egyesület. 

 (3)Közvetlen egyeztetést kell lefolytatni a helyi építési szabályzatot szabályozó 
önkormányzati rendelet tervezetek esetében. 
 

5. Záró rendelkezés 
 

12.  § Ez a  rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba.    
 
 
                 Szentes László sk.                        Vincze József Ágostonné dr. sk. 

polgármester              körjegyző 
 
 
Kihirdetve  2011. június 24-én. 
Sümegprága, 2011. június   24. 

                                                                                   
                                                                   Vincze József Ágostonné dr. sk. 

        körjegyző 


