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

 
 
Szám: 120- 57/2011.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-
én 19,50 órakor kezdődött  nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége Irodája 
       8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 
 
Jelen vannak:  Szentes László polgármester 
       Csikós Csaba alpolgármester 
       Fekete Gézáné képviselő 
               
Németh Rita és Tobak Ferenc képviselők távolmaradásuk okát előre jelezték. 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
                  Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. 
                      
Jegyzőkönyvvezető:  Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Szentes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.  
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 4 képviselő közül 
2 fő és a polgármester jelen van. 
Az ülést megnyitotta.  
 
Javasolta megtárgyalni a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta a következők szerint: 
 
Napirend 
 

1. Tájékoztató Bazsi Község Önkormányzata 2011. III. negyedévi 
gazdálkodásáról 

         Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

2. Bazsi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója 
     Előterjesztő:  Szentes László polgármester 

 
3. Vegyes, döntést igénylő ügyek 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
1. Napirend: 
Tárgy: Tájékoztató Bazsi Község Önkormányzata 2011. III. negyedévi 
gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést.  
Megkérdezte, hogy az előterjesztésekkel kapcsolatban van-e kérdés, kiegészítés. 
 
Csikós Csaba alpolgármester kérdezte, hogy az érdekeltségnövelő pályázaton 
nyert összeg felhasználása megtörtént-e? 
 
Szentes László polgármester válaszolta, még nem történt meg a felhasználás. 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az Önkormányzat 
2011. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. III. 
negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
   135/2011. (XI. 24.)  határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi 
XXXVIII. tv. 79. §-ában foglaltakra figyelemmel Bazsi Község 
Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának III. negyedévi 
helyzetéről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerint elfogadta. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
2. Napirend: 
Tárgy: Bazsi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést.  
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadását. 
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
136/2011. (XI. 24.)  határozata 

 
1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az 

önkormányzat 2012. évi költségvetésének koncepciójával kapcsolatos 
előterjesztést és azt a 2012. 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:  2012. február 15. 

 
3.Napirend:  

Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 

- Folyószámla hitelkeret szerződés 
                Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

(Folyószámla hitelkeret tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Szentes László polgármester ismertette a képviselő-testülettel, hogy az OTP Bank 
Nyrt. megküldte a folyószámla hitelkeret szerződés tervezetet aláírásra. Sajnálatos 
módon az igényelt 5 millió forintos folyószámla hitelkeret helyett 3,5 millió forint 
hitelkeretről szól a szerződés. Ezen túlmenően biztosítékként egy önkormányzati 
ingatlanra 5,6 millió Ft erejéig kívánna jelzálogjogot és elidegenítési tilalmat 
bejegyeztetni a Földhivatalnál az OTP Bank Nyrt. 
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Vincze József Ágostonné dr. körjegyző jelezte, hogy a szerződés tervezetben 
szereplő szolgáltatás és az annak biztosítékául a szerződés szerint alapított 
jelzálogjog között feltűnő értékaránytalanság mutatkozik (szolgáltatás 3,5 millió Ft, 
jelzálogjog 5,6 millió Ft). 
 
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. tájékoztatást adott arról, hogy az OTP Bank 
Nyrt. sümegi fiókjától telefonon kért tájékoztatást az ügyben. Az OTP Bank 
képviselője szerint a korábbival ellentétben csak 3,5 millió Ft folyószámla hitelkeretet 
tudnak az önkormányzat részére biztosítani, a jelenleg bejegyzett jelzálogjog 
mértékén nem kívánnak változtatni. A változás ugyanis új ingatlan értékbecslés, a 
korábbi jelzálogjog törlését és annak kapcsán új jelzálogjog bejegyzését tenné 
szükségessé. Előzőekben jelzetteknek tetemes anyagi vonzata lenne, mely az 
önkormányzatot terhelné. Mivel Bazsi Község Önkormányzatának szüksége lenne a 
folyószámla hitelkeretre, így javasolta elfogadását és aláírását. 
 
Szentes László polgármester elmondta, bár valóban érzékelhető a feltűnő 
értékaránytalanság a körjegyző által elmondottak szerint, azonban az önkormányzat 
jövőbeni bizonytalan költségvetési helyzetére tekintettel javasolta a szerződés-
tervezet elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
137/2011. (XI. 24.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mellékelt 
folyószámla hitelkeret szerződést jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármester a folyószámla 
hitelkeret szerződés aláírására és a további szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

- Javaslat Startmunka pályázat elfogadására. 
                Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

(Határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)   
 
Szentes László polgármester ismertette, lehetőség van a 2012. évi 
közfoglalkoztatás keretében startmunka program pályázat benyújtására. Javasolta, 
hogy a képviselő-testület e program keretében több témában is nyújtsa be a 
pályázatot, Mezőgazdaság: növénytermesztés, állattenyésztés; karbantartása; 
Patakmedrek rendbetétele; Mezőgazdasági utak, földutak karbantartása. Az igényelt 
támogatás összege 9.098.470 Ft.  
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
138/2011. (XI. 24.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Startmunkaprogram keretében, Mezőgazdaság: 
növénytermesztés, állattenyésztés; Patakmedrek rendbetétele; 
Mezőgazdasági utak, földutak karbantartása témakörben 
pályázatot kíván benyújtani.  

 
Igényelt támogatás összege:  9.098.470.-Ft. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges 
dokumentumokat az önkormányzat nevében aláírni, és a 
pályázatot benyújtani szíveskedjék.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
- Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések  

                        végrehajtásáról 
                  Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

(Előterjesztés és a 120/2011. (X. 27.), 77/2011. (VI. 23.) határozatok a jegyzőkönyv 
mellékletét képezik.)   
 
Szentes László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a lejárt határidejű 
önkormányzati döntések végrehajtásáról. Kiegészítésként elmondta, hogy a 
120/2011. (X. 27.) számú határozat alapján azért nem került sor az együttműködési 
megállapodás aláírására, mert időközben Megyer Község polgármestere jelezte, hogy 
a Megyerért Egyesülettel lenne szükség megállapodás megkötésére a pályázat 
benyújtásához. Ez utóbbi megállapodást a mai együttes ülésen hagyta jóvá a 
képviselő-testület, mely alapján ennek aláírása történik meg. 
A volt posta épület bérbeadásáról szóló 77/2011. (VI. 23.) határozat végrehajtása 
kapcsán a bérleti szerződés elkészült, azonban a leendő bérlők a szerződést nem 
írták alá eddig, bérleti szándékuktól elálltak. 
Kérte a tájékoztató elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatót 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
139/2011. (XI. 24.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt 
határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót elfogadja. 
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- Javaslat az Egészségügyi és Kulturális Ellátásáért  
                Közalapítvány 2010. évi beszámolója elfogadására  

                   Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette a Tapolca Városi Ügyészség által az 
Egészségügyi és Kulturális Ellátásáért Közalapítványánál végzett vizsgálatról szóló 
iratot. Ennek alapján ismételten szükségesnek tartotta, hogy a testület tárgyalja a 
közalapítvány 2010. évi mérlegbeszámolóját is. 
/Csatolva a jegyzőkönyvhöz./ 
Tájékoztatást adott továbbá arról is, hogy a kuratórium új elnöke az ügyészi levélre a 
szükséges intézkedéseket megtette és erről az ügyészséget is értesítette. Javasolta a 
képviselő-testületnek a beszámoló és e tájékoztató elfogadását. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
140/2011. (XI. 24.) határozata 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
Bazsi Község Önkormányzatának Egészségügyi és Kulturális 
Ellátásáért Közalapítvány 2010. évi működéséről és 
gazdálkodásáról szóló beszámolóját és azt az ügyészségi 
vizsgálatról kapott tájékoztatással együtt elfogadja.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közalapítvány 
kuratórium elnökét a határozat 1 példányának a megküldésével 
tájékoztatni szíveskedjék.   
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
- Tájékoztató a soron kívüli tűzifaigény felméréséről 

                  Előterjesztő: Szentes László polgármester 
   
Szentes László polgármester elmondta, a Belügyminisztérium önkormányzati 
helyettes államtitkára soron kívüli tűzifaigény felmérését kérte e-mailben. E szerint a 
közfoglalkoztatási munkaprogram keretében az erdőgazgaságok által e célra 
összegyűjthetőnek tartott famennyiség felhasználására előzetes gyors igényfelmérést 
végeznek, melynek érdekében kérik, hogy jelezze az önkormányzat, hogy segélyezési 
célra (az önkormányzat saját költségén) 2000 Ft+ÁFA/m3 + szállítási költséggel 
(vagy saját megoldásban történő szállítással)  szeretne-e igényelni téli tűzifát és 
mekkora mennyiségben.  
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Csikós Csaba alpolgármester az elhangzottak kapcsán jelezte, hogy tudomása 
szerint az önkormányzat jelenleg még rendelkezik olyan tűzifával, mellyel a 
szociálisan rászorultakat segíteni tudná az idei évben, így nem javasolja további 
tűzifa beszerzését. 
 
Szentes László polgármester az elhangzottakhoz kapcsolódva megemlítette, hogy 
a Startmunkaprogram keretében a 2012. évben az önkormányzat elő tudja teremteni 
a szociálisan rászorultak részére szükséges tűzifa mennyiséget. Mindezekre 
tekintettel a képviselő-testület megköszönve a Belügyminisztérium önkormányzati 
helyettes államtitkár megkeresését az előzőekben elhangzottakról lenne célszerű 
tájékoztatást adni. 
Kérte az elhangzott javaslatok elfogadását. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
141/2011. (XI. 24.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Belügyminisztérium helyettes államtitkárától soron kívüli tűzifa 
igény felmérésére vonatkozóan érkezett megkeresését. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy azt 
megköszönve adjon tájékoztatást az igény felmérést végzőnek 
arról, hogy Bazsi Község Önkormányzata jelenleg még 
rendelkezik olyan tűzifával mellyel a szociálisan rászorultakat 
segíteni tudja az idei évben, és várhatóan a 2012. évben a 
közfoglalkoztatás során elő tudja teremteni számukra a 
szükséges tűzifa mennyiséget. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

  
- Tájékoztató a Simon István Emlékház működésére vonatkozó  
   ellenőrzés megállapításairól 

                 Előterjesztő: Szentes László polgármester 
   
Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy dr. Csiszár Merilla 
szakfelügyelő ellenőrzést végzett, az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az 
emlékház működési engedélye aktualizálásra szorul, ennek kapcsán a el kell dönteni 
a képviselő-testületnek, hogy tudja-e biztosítani az emlékház működésének e 
jelentésben felsorolt feltételeit. Javasolta, hogy a képviselő-testület az ellenőrzés 
megállapításaival értsen egyet, és a polgármester útján erről tájékoztassa az 
ellenőrzést végző szervet. Indítványozta továbbá, hogy a működési engedély 
aktualizálásának feltételei tekintetében a képviselő-testület a polgármestert kérje fel 
további információk beszerzésére, és azok ismeretében kerüljön sor a működtetés 
mikéntjére vonatkozó döntés meghozatalára. 
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Csikós Csaba alpolgármester mindenképpen szükségesnek ítélte további 
információk beszerzését. A Simon István Emlékház további működtetési feltételeinek 
biztosítása anyagi terheket róhat az önkormányzat bizonytalan jövő évi 
költségvetésére. Ugyanakkor fontos, hogy a falu neves szülöttjének emlékei az 
utókor számára fennmaradjanak. 
 
Fekete Gézáné képviselő egyetértett az előzőekben elhangzottakkal, azonban 
jelezte, hogy szakember biztosítása közfoglalkoztatás keretében kérdéses, hogy 
megfelelő lehet-e, de még ez is további problémákat vethet fel. 
 
Szentes László polgármester az elhangzottak figyelembe vételével bocsátotta 
szavazásra a határozati javaslat elfogadását.   
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozati javaslatot 3 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
142/2011. (XI. 24.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Simon István 
Emlékház szakfelügyeleti vizsgálatára vonatkozó jelentés 
megállapításaival egyetért, felkéri a polgármestert, hogy erről 
tájékoztassa az ellenőrzést végző szervet.  
 
A képviselő-testület fontosnak tartja, hogy a falu neves 
szülöttjének emlékei az utókor számára fennmaradjanak, ennek 
érdekében a képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, 
hogy a Simon István Emlékház működési engedélye 
aktualizálásának feltételei tekintetében további információkat 
szíveskedjen beszerezni, és annak ismeretében kerüljön sor a 
működtetésre vonatkozó döntés meghozatalára. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2011. december 31. 

 
Mivel az ülésnek több tárgya nem volt, Szentes László polgármester a nyilvános ülést 
20.50 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 


