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

 
 
Szám: 120- 62/2011.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 12-én 
18.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Bazsi Község Önkormányzata Irodája 
       8352 Bazsi Fő u. 91. 
 
Jelen vannak:  Szentes László polgármester 
       Csikós Csaba alpolgármester 
       Fekete Gézáné képviselő 
       Németh Rita képviselő 
        
Tobak Ferenc képviselő késése okát előre jelezte. 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
                           
Jegyzőkönyvvezető:  Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Szentes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.  
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 4 képviselő közül 
3 fő és a polgármester jelen van. 
Az ülést megnyitotta.  
 
Javasolta megtárgyalni a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal, hogy a 3. 
napirendet utolsóként tárgyalja a képviselő-testület. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta. 
 
Szentes László polgármester javasolta a módosított napirend elfogadását.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta a következők szerint: 
 
Napirend 
 

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

         Előterjesztő: Szentes László polgármester 
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2. Javasat Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének átmeneti 
gazdálkodásról szóló rendelete megalkotására 
Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 

 
3. Rendeletek felülvizsgálata 

Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 
4. Javaslat Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évi 

munkatervére 
Előterjesztő:  Szentes László polgármester 

  
5. Vegyes, döntést igénylő ügyek 

 
6. Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 

szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
    Előterjesztő:  Szentes László polgármester 

 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
1. Napirend: 
Tárgy: Javaslat Bazsi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 
1/2011. (II. 9.) önkormányzati rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztéseket.  
 
Csikós Csaba alpolgármester kérdezte, hogy az előterjesztésben a bevételek 
címsor alatt szereplő 3.000 Ft-os tétel mit takar, és az érdekeltségnövelő támogatás 
felhasználása megtörtént-e már? 
 
Szentes László polgármester tájékoztatás adott arról, hogy az önkormányzat 
szociális rendelete szerint lehetőség van a feltételek fennállása esetén átmeneti 
segély esetén kamatmentes kölcsön formájában nyújtani a támogatást, melynek 
visszafizetése jelenik meg az előterjesztés indokolás részében hitelek címszó alatt. 
Elmondta továbbá, a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás felhasználására az 
év végéig sor kerül.  
 
Fekete Gézáné képviselő kérdezte, van-e információ arra tekintve, hogy a jövő évi 
önkormányzati költségvetés mit tartalmaz majd? 
 
Szentes László polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy az állami 
költségvetésről szóló törvény még nem került elfogadásra, így egyelőre nincsenek 
újabb információk az önkormányzati költségvetés tekintetében.  
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a rendelet-
tervezet elfogadását. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a 
következő rendeletet alkotta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   9/2011. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 
   Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének  
                              módosításáról 
  
   (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
2.Napirend:  
Tárgy: Javaslat Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének átmeneti 
gazdálkodásról szóló rendelete megalkotására 
Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 
(Előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette az előterjesztést és a 
rendelet-tervezetet. 
 
Szentes László polgármester megkérdezte, van-e az előterjesztéssel kapcsolatban 
kérdés, hozzászólás. Javasolta az előterjesztés elfogadását. 
Kérdés, hozzászólás nem volt, kérte szavazzanak! 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a 
következő rendeletet alkotta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   10/2011. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 
   az átmeneti gazdálkodásról 
  
   (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
3.Napirend:  

Tárgy: Rendeletek felülvizsgálata 
 

- Javaslat Bazsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzati tulajdonú víziközműből  szolgáltatott ivóvíz, valamint 
az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított 
szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás  és – kezelés legmagasabb 
hatósági díjának Bazsi község közigazgatási területén történő 
megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 
14/2004. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
(Az előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést.    
 
Csikós Csaba alpolgármester sajnálattal állapította meg, hogy az ivóvíz díjat 
ismételten emelni szükséges. Kérdezte, van-e arról információ, hogy az állam milyen 
támogatást nyújt a víz-, és szennyvízdíjak tekintetében, ezek a lakosságnak rendkívül 
nagy anyagi terhet jelentenek.  
 
Szentes László polgármester a kérdésre válaszolva jelezte, hogy erre nézve még 
nem született meg a jogszabály, így információkkal nem rendelkezik. Mivel további 
kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a 
következő rendeletet alkotta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

11/2011. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzati tulajdonú víziközműből  szolgáltatott 
ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű 
által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás  és 
– kezelés legmagasabb hatósági díjának Bazsi község 
közigazgatási területén történő megállapításáról, 
továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 14/2004. (XII. 
14.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 

- Bazsi Község Önkormányzata 2011. január 1. napjától  
               alkalmazandó intézményi térítési díjak átmeneti  
               szabályozásáról szóló rendelete megalkotása  
              Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

(Előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. 
Az előterjesztéshez kapcsolódva kiemelte, hogy a szolgáltató ugyan a díjakat csak az 
ÁFA növekménnyel kívánja emelni, azonban a díj számítás alapja az önköltségi ár és 
az állami normatíva különbsége és ez díjemelést eredményez. A normatíva ugyanis a 
korábbi időszakhoz viszonyítva csökkent. 
Javasolta az előterjesztés elfogadását. 
Megkérdezte, van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. Kérdés, 
hozzászólás nem volt, kérte szavazzanak! 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a 
következő rendeletet alkotta: 
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   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   12/2011. (XII. 13. ) önkormányzati rendelete 
   a 2012. január 1. napjától alkalmazandó intézményi  

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

-  A helyi adókról szóló 15/2004. (XII. 14.) önkormányzati  
                       rendelet felülvizsgálata 
                      Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Kiemelte, hogy a 
Nemzetgazdasági Minisztérium Forgalmi Adók Osztálya szerint magánszemélyek 
kommunális adójának maximuma 2012. januártól 25.628 Ft/adótárgy lehet. Erre 
tekintettel akár adómérték emelésben is lehetne gondolkodni, azonban a lakosság 
teherviselése véges, így nem javasolja, hogy a kommunális adó mértékét emelje a 
Képviselő-testület. Nehéz úgy döntést hozni, hogy az önkormányzat jövő évi várható 
anyagi kondíciói még csak nem is körvonalazódnak. A jelzett bizonytalansági 
tényezőkre tekintettel, bár felmerült a kedvezmények csökkentésének lehetősége, 
azonban a gazdálkodás biztonságát szem előtt tartva erről sem célszerű most 
dönteni.  
 
Csikós Csaba alpolgármester egyetértett az elhangzottakkal. Mindezek 
ismeretében valóban nem célszerű véleménye szerint a rendelet módosítása. 
 
 Szentes László polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
   159/2011. (XII. 12.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta a 
helyi adókról szóló 15/2004. (XII. 14.) számú önkormányzati 
rendeletét. A felülvizsgálat során megállapítja, hogy a rendeletet 
nem kívánja módosítani.   

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
- A szociális ellátásokról és eljárásokról szóló 7/2011. (VI. 24.)  

            önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
                     Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Szentes László polgármester javasolta, hogy a jogszabályi változások tükrében az 
önkormányzat szociális rendeletét módosítsa. Javasolta a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
   160/2011. (XII. 12.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete áttekintette a 
7/2011. (VI. 24.) önkormányzati rendeletét, ennek kapcsán 
megállapítja, hogy a jogszabály változások tükrében a rendeletét 
módosítani kívánja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekre való 
tekintettel a szükséges intézkedések megtételéről a körjegyző 
bevonásával intézkedni szíveskedjék.   

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2012. február 29. 

 
 
4. Napirend: 
Tárgy: Javaslat Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évi 
munkatervére 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést.  
Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
   161/2011. (XII. 12.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2012. évi munkatervét a mellékletben foglaltak 
szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkatervet 
az érintettek részére megküldeni szíveskedjék.  

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2011. december 31. 
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5. Napirend: 
Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 

- Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések  
                        végrehajtásáról 

                  Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)   
 
Szentes László polgármester ismertette a lejárt határidejű önkormányzati 
döntések végrehajtásáról szóló előterjesztést.  
Kérte a tájékoztató elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatót 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
162/2011. (XII. 12.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt 
határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót elfogadja. 

 
 

- Javaslat a Fazekas József Általános Iskola Napközi Otthonos  
             Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsöde Sümegcsehi 2011. III.  
             negyedévi gazdálkodásának, és 2012. évi költségvetési  
            koncepciójának elfogadására 

                     Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
/Előterjesztés, tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Javasolta a Fazekas 
József Általános Iskola 2011. III. negyedévi gazdálkodásának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
  

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
163/2011. (XII. 12.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló – 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-ában 
foglaltakra figyelemmel a Fazekas József Általános Iskola 
Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsöde 
Sümegcsehi 2011. évi gazdálkodásának III. negyedévi 
helyzetéről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerint elfogadta. 
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A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy e döntéséről 
Sümegcsehi Község Polgármesterét értesíteni szíveskedjen. 
 
Felelős: Szentes László polgármester     
Határidő: azonnal 

 
Szentes László polgármester javasolta a Fazekas József Általános Iskola 2012.évi 
költségvetési koncepciójának elfogadását.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
164/2011. (XII. 12.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fazekas 
József Általános Iskola Napközi Otthonos Óvoda és Egységes 
Óvoda Bölcsöde Sümegcsehi 2012. évi költségvetési koncepcióját 
az előterjesztés szerint elfogadja.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy e döntéséről 
Sümegcsehi Község Polgármesterét értesíteni szíveskedjen. 
 
Felelős: Szentes László polgármester     
Határidő: azonnal 

 
Szentes László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Fazekas 
József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsöde 
Sümegcsehi, Kossuth u. 1. szám alatti működő intézményben lévő, az óvodás, 
iskoláskorú gyermekek étkeztetését, a szociális étkeztetést, valamint a vendég és 
alkalmazotti étkeztetést biztosító konyha működtetésére, sikeres közbeszerzési 
eljárás keretében 2012. január 1. napjától Szolgáltatói szerződés megkötésére került 
sor, a VÁSÁRTÉR Bt. Zalaszentgrót, Szabadság tér 1. szám alatti vállalkozóval. Kérte 
a tájékoztató tudomásul vételét. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – tudomásul vette. 
 

- Tájékoztató a DRV Zrt. megkereséseiről 
                     Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
 
Szentes László polgármester ismertette a DRV Zrt. megkeresését a vízterhelési 
díj  2012. évi fajlagos mértékével kapcsolatosan, melynek összege a településen 6,00 
Ft/m3 + ÁFA lesz 2012-ben. Kérte a tájékoztató tudomásul vételét.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – tudomásul vette. 
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Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a DRV Zrt. egy 
megrendelő nyomtatvány aláírására kérte fel az önkormányzat képviseletében őt. A 
DRV Zrt. illetékesével történt telefonos egyeztetés szerint a megrendelő pontatlanul 
tartalmazza az önkormányzat elnevezését, székhelyét és olyan szövegrész is található 
benne, amely nem tükrözi a valóságos helyzetet. Az egyeztetés kapcsán kiderült, 
hogy Bazsi település szennyvíz átemelőiben a meglévő helyi irányító berendezés 
kommunikációs eszközeinek cseréjét (GPRS modemre) már végrehajtották, így annak 
költségei egyértelműen ismertek, 617.500 Ft-ban határozható meg. Erre tekintettel a 
DRV Zrt. fentieknek megfelelően módosítja a megrendelőt, illetve mivel a munkálatok 
befejeződtek a teljesítés igazolása iratot küldi meg Bazsi Község Önkormányzatának. 
Kérte a tájékozató tudomásul vételét.   
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – tudomásul vette. 
 
Tobak Ferenc képviselő 19,55 órakor a terembe megérkezett, így a képviselők 
létszáma 5 főre emelkedett. 
 
6. Napirend: 
Tárgy: Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést valamint a Remondis 
Kft. 2012. évi hulladékszállítási díj tárgyában küldött levelét. Kiemelte, hogy az 
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati 
Társulás Tanácsának 44/2011. (XI.10.) ÉBRSZHK-TT határozata szerint az 
önkormányzatnak 2012. január 1-től az év első időszakára kellene egy fajta díjat 
megállapítani, majd a létesítmények tényleges működésének megkezdésétől induló 
(várhatóan 2012. utolsó hónapjai) a Közszolgáltatói Szerződésben rögzített 2011-re 
számított díjak bevezetéséről kellene dönteni. A szolgáltató díjjavaslata szerint a helyi 
rendeletben 2012. évben a Közszolgáltatási Szerződésben rögzített díj kerüljön 
elfogadásra, mint legmagasabb hatósági díj azzal, hogy a rendszer indulásától 
függően 2012. évben az alábbi díjak kerüljenek számlázásra: 

1. 2012. január 1-jétől rendszer részleges üzemeltetéséig a 2011. évre 
előterjesztett – KA díjrendszert is tartalmazó – nettó 277 Ft/ürítés 

2. rendszer részleges üzemeltetésétől a rendszer teljes körű üzemének indulásáig 
(a helyreállításig) a részleges üzemeltetés többletköltségét tartalmazó, 
Társulási Tanács által elfogadott és a kiközölt díj 

3. rendszer teljes üzemének indulásától a rendeletben elfogadott – 
Közszolgáltatási Szerződés szerinti – díj. 

Abban az esetben, ha 2012. évben 
1. a rendszer éles indulásáig marad az önkormányzati számlázás, de a rendszer 

éles bevezetésétől megszűnik, az áttéréstől kezdve a 120 literes edényre 
vonatkozó hulladékszállítási közszolgáltatási díj 3.432 Ft többletköltséget 



 10 

eredményez a lakosság részére éves szinten ingatlanonként, tehát fenti ürítési 
díj nettó 53 Ft/ürítés összeggel magasabb lesz 

2. az önkormányzat döntése alapján az év elejétől társaságunk számláz 
közvetlenül a lakosság részére 
- a kiszámlázásra kerülő szolgáltatási díj a részleges üzemeltetés elindításáig 
nettó 330 Ft/ürítés lesz mely tartalmazza a gyűjtési-szállítási díjat, a KA 
díjrészt, valamint társaságunk egyedi számlázási rendszerének költségeit 
(számlázás költségei, kintlévőségek kezelésének költségei, ügyfélszolgálat 
fenntartása stb.) 
- a rendszer éles üzemeltetésétől a rendszer teljes körű éles üzemének 
indulásáig (a helyreállításig) a részleges üzemeltetés többletköltségét 
tartalmazó, Társulási Tanács által elfogadott és a kiközölt díj, megnövelve a 
társaságunk egyedi számlázási rendszerének költségével, nettó 53 Ft/ürítés 
összeggel. 

Tájékoztatást adott továbbá arról, hogy a közszolgáltatási díjat legalább 1 éves 
időtartamra kell meghatározni a vonatkozó jogszabályok szerint. Elmondta, hogy a 
Sümegi Kistérséghez tartozó önkormányzatok egy részével a Remondis Kft. 
ügyvezető igazgatója az előzőekben említett díjszabás sokkal kedvezőbb 
díjkonstrukciójában állapodott meg annak ellenére, hogy a közszolgáltatási 
szerződéssel ellentétes. Az önkormányzat jövő évi várható anyagi kondíciói teljesen 
bizonytalan, kiszámíthatatlan. Mindezekre tekintettel rendkívül nehéz abban dönteni, 
hogy a lakosság részére továbbra is ingyenes maradjon ez a közszolgáltatás. Vajon 
lesz-e reális esélye az önkormányzatnak ezen anyagi terhek átvállalására. 
Ugyanakkor, ha a közszolgáltatási díjat a lakosságnak kell megfizetnie, akkor ezt a 
díjat a képviselő-testületnek meg kell állapítani. A rendelkezésre álló információk 
kaotikusságára és esetenkénti hiányára is tekintettel még nem körvonalazódik 
egyértelműen a döntésre vonatkozó javaslat. A Remondis Kft. által a 2012. évi 
hulladékszállítási díjra vonatkozó anyag – ahogy az előző évi – sem tartalmaz a 
vonatkozó jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelő díjkalkulációt. 
Kérte a témakörrel kapcsolatban a képviselők véleményét, javaslatát. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző jelezte, a kötelező közszolgáltatásról 
mindenképpen kell rendeletet alkotni. A szolgáltató díjjavaslata jelenleg egytényezős, 
de a testület kéttényezős díjat köteles megállapítani a szerződésben foglaltak szerint. 
A 64/2008. (III. 28.) korm. rend. 2 § (1) bekezdés szerint a díjat legalább 1 évre kell 
megállapítani. Véleménye szerint a megküldött díjkalkuláció nem felel meg a fenti 
jogszabály előírásainak. 
 
Csikós Csaba alpolgármester egyetértett azzal, hogy a rendelkezésre álló 
információkat tekintve – különös figyelemmel a tanács és a szolgáltató összhangban 
nem lévő javaslataira és a díjkalkuláció hiányosságaira – megalapozott döntés nem 
hozható. Az azonban egyértelmű, hogy az önkormányzat jövő évi anyagi lehetőségei 
még ismeretlenek, így felelősség teljes döntést hozni a díj lakosság helyetti 
önkormányzati fizetésére nem javasolható. Az is biztos azonban, hogy a lakossági 
terheket növelni szintén nehéz döntés. Jelen helyzetben további információk 
lennének szükségesek a díj megállapítása tekintetében is. 
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Tobak Ferenc képviselő az önkormányzat meglehetősen nehéz helyzetben van, 
amikor az egyéb állami terhek mellett a lakosságot újabb anyagi terhekkel kellene 
sújtania. Látja azonban, hogy az önkormányzat jövő évi költségvetési helyzete 
teljesen bizonytalan, a számlavezető pénzintézet is a korábbi 5 millió Ft helyett 3,5 
millió Ft-os keretet hajlandó biztosítani. Ugyanakkor a lakosságnak lehetőséget 
kellene adni arra , hogy ne csak 120 l-es gyűjtőedényzetet használhasson, hanem 
akár 60-80 l-es edényzetben gyűjthesse a szemetet. Jó lenne, ha nem a lakosságnak 
kellene fizetnie a díjat, bár ennek anyagi fedezete önkormányzati részről jelenleg 
nem várható. Kérdés, hogy egyéb önkormányzati bevételnövelésre adódna-e 
lehetőség, amely e kiadásokat kompenzálná. Kételyei vannak abban a tekintetben is, 
hogy a lakossági díjfizetés mellett milyen összegű díjat lehetne felelősen 
megállapítani, és annak vonatkozásában esetleg kedvezményeket biztosítani. 
Meglátása szerint a rendelkezésre álló információk nem egyértelműek és nem 
elegendő jelenleg ahhoz, hogy a képviselő-testület megalapozott döntést tudjon 
hozni az ügyben. 
 
Fekete Gézáné képviselő részéről felmerült, hogy kíséreljenek további 
információkat beszerezni, és annak ismeretében döntést hozni, remélve, hogy 
addigra jobban körvonalazódik az önkormányzat várható jövő évi költségvetési 
helyzete. 
 
Szentes László polgármester az elhangzottak ismeretében javasolta, hogy mivel 
további információk beszerzését tartja szükségesnek a képviselő-testület, ezek 
ismeretében hozza meg döntést a települési szilárd hulladékkezelésről és annak 
díjáról.  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
   165/2011. (XII. 12.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési 
szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendeletének megalkotásához további információk 
beszerzését tartja szükségesnek. 
Felkéri a polgármestert, hogy a települési szilárd hulladékkezelés 
és annak díjával kapcsolatban további információk beszerzése 
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket, majd azok 
ismeretében kerüljön sor az önkormányzati rendelet 
megalkotására. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2011. december 31. 
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Mivel az ülésnek több tárgya nem volt, Szentes László polgármester a nyilvános ülést 
20.35 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 
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BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
 9/2011. (XII. 13.) 

 
ÖNKORMÁNYZATI  R E N D E L E T E 

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                                                     60 153  ezer Ft-ban, 
     b)  kiadási főösszegét                                                      60 153  ezer Ft-ban 
         állapítja meg. „ 
 
2. §  A Rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete 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  52 754  ezer Ft-ban , amelyből                       működési 
hitel    5 569  ezer Ft ,    állapítja meg.” 

 
4.§ A Rendelet 2.1 melléklet helyébe a rendelet 2. melléklete, a Rendelet 2.1b melléklet 

helyébe a rendelet 3. melléklete, a Rendelet  2.1c melléklete helyébe a rendelet 4. 
melléklete lép.  

 
5.§ 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                                                       52 754  ezer Ft 
 
Ebből: 
a) személyi jellegű juttatások                                       14 941   ezer Ft 
b) munkaadót terhelő járulékok                                     3 288  ezer Ft 
c) dologi kiadások                                                        14 610   ezer Ft 
d) ellátottak pénzbeni juttatásai                                    11 094  ezer Ft 
e) támogatások, pénzeszköz átadások                          8 821   ezer  Ft „ 
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6.§  A Rendelet 2.2 melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete, a Rendelet 2.3 melléklete 
helyébe a rendelet  6. melléklete ,a Rendelet 2.4 melléklet helyébe a rendelet 7. melléklete 
lép.  
 
 
 
 7.§. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 

  
 
 
 
 
 
               
                                                    Szentes László             Vincze József Ágostonné dr. 
                                                      polgármester                              körjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
Kihirdetve: 
 
Sümegprága, 2011. december 13. 
 
 
        
 
 
 
 
 
       Vincze József Ágostonné dr. 
                                                                                           körjegyző 
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1.melléklet a  9/2011.(XII. 13.) 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 1809 1900
5 sajátos bevételek 10096 10096 10096 6862 6900
6 költségvetési támogatás 9849 15056 18831 11900 11950
7 SZJA bevétel 11102 11102 11102 11800 11850
8 pénzeszköz átvétel 4900 4900 5347 8500 7800
9 rövid lejáratú hitelek 6184 5566 5569 3509 3580

10 ebből folyószla hitel 5000

11 kölcsönök megtárülése
12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 43940 48529 52754 44380 43980
13
14 Kiadások
15 személyi juttatások 13871 13871 14941 13980 13980
16 munkaadót terhelút terhelő járulékok 3160 3160 3288 4700 4700
17 dologi kiadások 15561 15561 14610 13500 13500
18 ellátottak pénzbeni juttatásai 2297 6886 11094 12200 11800
19 Tám, műk.c pénzeszk átadások 8751 8751 8821 3200 2900
20 9000 8900
21 tartalékok 300 300
22 céltartalék
23 KIADÁSOK ÖSSZESEN 43940 48529 52754 44380 43980
24
25 II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
26 Bevételek
27 előző évi pénzmaradvány 5000 5000 5000 2300 2300
28 pénzeszköz átvetel 600 600 600 469 2890
29 sajátos bevételek 766 766 766 1000 1000
30 költségvetési támogatás 958 1033 1033 250
31 t.eszköz értékesítés 0
32 fejlesztési hitel
33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7324 7399 7399 4019 6190
34
35 Kiadások
36 beruházások 7024 7024 7024 4019 6190
37 felújítások 200 200 200
38 pénzeszköz átadások 100 175 175 0
39
40
41 KIADÁSOK ÖSSZESEN 7324 7399 7399 4019 6190
42
43 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 51264 55928 60153 48399 50170
44 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 51264 55928 60153 48399 50170

*
E: eredeti előirányzat M: módosított előirányzat



2.melléklet a  9/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelethez
BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2011. ÉVI EL ŐIRÁNYZATA 
ezer forintban

A B C D E F G H
1 cím alcím int.bevételek sajátos bev. kötlstgv.tám átvett p.eszk h itel p.maradvány                   összesen

2 előirányzat módosított ei. el őirányzat módosított ei. el őirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei. el őirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei. el őirányzat módosított ei.

3 I.  ÖNKORMÁNYZAT
4 383103 tel.hulladék vegyes 0 0
5 841126 Önk.többc.KT igazg.tev 395 395 457 457 5566 5569 6418 6421
6 841402 közvilágítás 0 0
7 841403 Város-községgazd.szolg 0 0
8 889921 szociális étkeztetés 1379 1379 1379 1379
9 889928 falugondnoki szolgáltatás 0 0
10 890442 hosszú távú foglalkoztatás 3943 1031 3943 1031
11 910123 könyvtári tevékenység 500 500 500 500
12 910502 közm.int.köz.színterek 0 0
13 960302 köztemető fennt.műk. 20 20 20 20
14 841901 Önk.Tckist.t.elszám. 10096 10096 26158 29933 36254 40029
15 910203 Múzeumi.kiáll.tev. 15 15 15 15
16 890441 rövid távú közfgolalkoztatás 2912 2912
17 882124 RGYVT 342 342
18 882125 közlekedési támogatás 105 105

19 I.CÍM ÖSSZESEN 1809 1809 10096 10096 26158 29933 4900 5347 5566 5569 0 0 48529 52754
20
29
30 MINDÖSSZESEN 1809 1809 10096 10096 26158 29933 4900 5347 5566 5569 0 0 48529 52754

 
 
 
 



3. melléklet a  9/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelethez

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
Sajátos m űködési bevételek, valamint átengedett adók jogcímen ként

2011. E Ft
előirányzat módosdított módosdított

CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS előirányzat el őirányzat

I. ÖNKORMÁNYZAT
841901 Önk.valamint többcélú kistérségi társ.elsz.-i 10096 10096 10096

átengedett központi adó
gépjárműadó 1456 1456 1456

helyi adók
iparűzési adó 4800 4800 4800
talajterhelési díj 140 140 140
kommunális adó 3700 3700 3700

CÍMEK MINDÖSSZESEN 10096 10096 10096

Működési célra átvett pénzeszközök
2011.

előirányzat módosdított módosdított

cím alcím megnevezés előirányzat el őirányzat

I. ÖNKORMÁNYZAT
841126 Önkormányzatok igazg.tevékenysége 457 457 457

Sümegprága Önkormányzat: 457 457 457
óvodásjárat biztosítása
2010.ÉVI 301 2011.ÉVI 156

890441 rövid távú közfoglalkoztatás 2912 2912 2912

890442 hosszú távú közfoglalkoztatás 1031 1031 1031

910123 könyvtári szolgáltatás 500 500 500
mozgókönyvtár 500 500 500

882125 mozgáskorlátozottak közlekedési tám. 105

882124 Rendkívüli GYVT 342

CÍMEK MINDÖSSZESEN 4900 4900 5347  
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4.melléklet a 9/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelethez
BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS JOGCÍMENKÉNT
2011. Forintban

A B C D E
1 CÍM előirányzat módosított módosított

2 ALCÍM MEGNEVEZÉS előirányzat el őirányzat

3 I.Önkormányzat
4 841901 Önk.többcélú kist.társ.elszámolásai

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

7 lakott külterülettel kapcs. Feladatokcs.fel. 75748 75748 75748

8 Hátrányos helyzetű tel. Támogatása 957600 957600 957600

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

15 pénzbeni szoc. Feladatok 3567480 3567480 3567480

16 falugondnoki szolgálat 1996550 1996550 1996550

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

28 SZJA kiegészítés 9304430 9304430 9304430

29
30
31 Egyéb bérpótló juttatások 5206854 8634394

32
33
34 Központi támogatások 75544 305544

35 közműfejl.hozzájárulás 75544 75544

36 közm.érdekeltség növelő tám 230000

37
38 Egyéb központi támogatások 117700

39 kompenzáció 117700

40
41
42
43
44 MINDÖSSZESEN 21908688 27191086 30966326
45 ebből:
46 összes működési bevétel 20951088 26157942 29933182

47 felhalmozási bevétel 957600 1033144 1033144  
 
 



BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5.melléklet a 9/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelethez

 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK EL ŐIRÁNYZATA 
2011 ezer forintban

A B C D E F
1 cím alcím személyi juttatások m.adót terh.járulék dologi kiadás ok tartalékok dologi kiadások

2 előirányzat módosított el őirányzat módosított el őirányzat módosított el őirányzat módosított el őirányzat módosított

3 I.  ÖNKORMÁNYZAT ,
4 383103 tel.hulladék vegyes 4359 3359 4359 3359
5 841126 Önk.többc.KT igazg.tev 4356 4356 1208 1208 2723 2723 300 8587 8287
6 841402 közvilágítás 1213 1213 1213 1213
7 841403 Város-községgazd.szolg 2506 2506 693 693 1845 1845 5044 5044
8 889921 szociális étkeztetés 2000 2000 2000 2000
9 889928 falugondnoki szolgáltatás 1621 1621 424 424 1484 1484 3529 3529
10 890442 hosszabb távú közfgolalkoztatás 4596 1146 621 155 5217 1301
11 910123 könyvtári tevékenység 792 792 214 214 264 264 1270 1270
12 910502 közm.int.köz.színterek 1339 1339 1339 1339
13 960302 köztemető fennt.műk. 281 281 281 281
14 910203 Múzeumi, kiáll.tevékenység 53 53 53 53
15 882129 eseti pénzbeli ellátások 23 23
16 882203 köztemetés 26 26

890441 rövid időtartamú közfoglalkoztatás 3450 466 3916
18 890443 egyéb közfoglalkoztatás 1070 128 1198
17 I.CÍM ÖSSZESEN 13871 14941 3160 3288 15561 14610 0 0 32892 32839
29
30
31
32 MINDÖSSZESEN 0 13871 14941 3160 3288 15561 14610 0 0 32892 32839
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6.melléklet a 9/2011.(XII. 13.) 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 9234
5
6 882111 rendszeres szociális segély 670 3943 6451
7 Rendszeres szoc.segély 1184 1751
8 RÁT bérpótló 498 4700
9 bérpótló juttatás 2261 0

10
11 882112 időskorúak járadéka 44 324 491
12 1 fő
13 882113 lakásfenntartási tám. Normatív 132 977 1593
14 23 fő
15 882115 ápolási díj alanyi jogon 89 280 417
16 1 fő
17 882116 ápolási díj méltánoyssági alapon 282 282 282
18 4 fő 
19
20
21
22
23
24
25 eseti pénzbeli ellátások 1080 1080 1860
26
27 882122 átmeneti segély 150 150 150
28 , , ,
29 882123 temetési segély 60 60 60
30
31 882124 rendkívüli GYVT 450 450 792
32 iskolakezdési támogatás 450 450 450

33 egyszeri GYVT 342

34 882129 egyéb önk.eseti pénzbeli ell. 340 340 440
35 BURSA
36 882202 közgyógyellátás 80 80 80
37
38 882125 mozgáskorl.kölekedési tám 105
39
40 882203 Köztemetés 233
41
42
43
44

45 I. CÍM MINDÖSSZESEN 2297 6886 11094
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7.melléklet a 9/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelethez
Bazsi Község Önkormányzata

TÁMOGATÁSÉRTÉK Ű MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
                  2011.

ezer forintban
A B C D E

1 CÍM  megnevezés
2 ALCÍM előirányzat

3 I. ÖNKORMÁNYZAT
4
5 841126 Önk.igazgatási tevékenysége 8646 8646 8666
6 TCKT Sümeg 747 747 747
7 tagdíj 439Ft/fő 184 184 184
8 ügyvédi munkadíj 8 8 8
9 pedagógiai szakszolgálat 243 Ft/fő 102 102 102

10 orvosi ügyelet 1079 Ft/fő 453 453 453
11
12
13 központi ktsgvetési szerv tám 20
14
15 Önkormányzat Sümeg 474 474 474
16 iskola támogatás 270 270 270
17 támogatói szolgálat 29 29 29
18 gyermekjóléti szolgálat 175 175 175
19
20
21 Önkormányzat Zalaszántó 700 700 700
22 iskola támogatás 700 700 700
23
24 Önkormányzat Sümegprága 6725 6725 6725
25 körjegyzőség 5961 5961 5961
26 óvoda 472 472 472
27 takarító 292 292 292
28
29
30 890301 Civil szervezetek m űködési támogatása 105 105 155
31 Tűzoltó Köztestület Sümeg 105 105 105
32 Közalapítvány Bazsi 50
33 I.CÍM ÖSSZESEN 8751 8751 8821
34
42
43
44

45 MINDÖSSZESEN 8751 8751 8821
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

10/2011. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 
 

az átmeneti gazdálkodásról 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 76. § (1) – (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás  alapján,  a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
 
1.§      A 2012. évi  költségvetés elfogadásáig terjedő időszakra – a gazdálkodás   

     zavartalanságának biztosítása érdekében – felhatalmazást kap e rendeletben  
     foglaltaknak megfelelően a polgármester, hogy az önkormányzati    
     bevételeket beszedje és a kiadásokat teljesítse. 

 
2.§ (1) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy Bazsi Község Önkormányzata  
           költségvetési szervei (körjegyzőség, óvoda) részére az alapműködéshez szükséges   
           pénzügyi forrásokat    biztosítsa. 
                
 
      (2)   E rendelet hatályba lépése előtt keletkezett – gazdálkodást érintő –   
              megállapodásokat és szerződéseket, a belőlük származó jogokat és    
              kötelezettségeket érvényesíteni, illetve teljesíteni kell. 
 
      (3)    Fejlesztés és felújítás tekintetében új kötelezettség nem vállalható. 
 
3.§         Az előző évi szabad pénzmaradvány terhére, annak jóváhagyásáig kötelezettség    
              nem    vállalható. 
 
4.§         Az államigazgatási és önkormányzati hatósági jogkörben hozott határozatokból  
              eredő kifizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni. Az ilyen jellegű kiadásokra a  
              2. §-ban foglalt korlátozás nem vonatkozik. 
 
5.§         Rendkívüli gazdálkodási körülmény esetén felhatalmazást kap a polgármester  
              legfeljebb (összesen) 500.000.-  forint felhasználásának engedélyezésére. 
 
 
6.§         A rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és az Önkormányzat 2012. évi  
              költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének hatálybalépésével egyidejűleg      
              hatályát veszti. 
 
 
 
                         Szentes László                                      Vincze József Ágostonné dr. 
                 polgármester                                                       körjegyző 
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Kihirdetve: 2011. december 13-án. 
 
 
Sümegprága, 2011. december 13. 
 
 
 
 
 
 

         Vincze József Ágostonné dr. 
                                                                         körjegyző  
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

11/2011. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint  az 
önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, 
szennyvíztisztítás  és - kezelés  legmagasabb hatósági díjának Bazsi község 
közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás 
feltételeiről szóló 14/2004. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról  
 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az  Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. törvény 7. § (1) és 11. § (1) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján eljárva a 
következőket rendeli el: 

 
 

1. § Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz,   
        valamint  az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított  
        szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás  és - kezelés  legmagasabb   
        hatósági díjának Bazsi község közigazgatási területén történő   
        megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 14/2004.    
        (XII. 14.) önkormányzati rendelet 1.  melléklete  helyébe a rendelet 1.     
        melléklete lép. 

 
2. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.   

 
 
 
                     Szentes László                                  Vincze József Ágostonné dr. 
       polgármester                                                  körjegyző 

 
 
Kihirdetve: 2011. december 13. 
 
Sümegprága, 2011. december 13. 
 
                                                                Vincze József Ágostonné dr. 
                                                                                          körjegyző  
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1. melléklet a 11/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelethez 
 

 
1. melléklet a 14/2004. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez 

 
 
 
A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb hatósági díjtétel Bazsi  
község közigazgatási területén 

 
 
 
 
                                      A                             B                                      C_________________                             
                      szolgáltató neve                    díj neve                           összege 
                                                                                                                               
1. AQUAZALA Közszolgáltató     ivóvízdíj               439.-Ft/m3 
   Koncessziós Kft. 
_________________________________________________________________________                                                               
 
2. Dunántúli Regionális               csatornadíj             900.- Ft/m3 
   Vízmű Zrt. 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
                                                                
 
 
 
( A fenti összegek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák ! ) 
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
12/2011. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 

 
a 2012. január 1. napjától alkalmazandó intézményi térítési díjak átmeneti 

szabályozásáról  
 

 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó  szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 
2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

 
 

1. §      A szociális étkeztetés intézményi térítési díja Bazsi  településen:  429  .-Ft.  
 

 
2. § (1) A rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. 
 
        (2) E rendelet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat   
             2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete hatálybalépésével   
             egyidejűleg hatályát veszti. 
 
 
 
 
                     Szentes László                                               Vincze József Ágostonné dr. 
                     polgármester                                                                 körjegyző   
 
 
 
Kihirdetve 2011. december 13-án. 
 
Sümegprága, 2011. december 13. 
                                                                        
 
 
                                                                         Vincze József Ágostonné dr. 
                                                                                        körjegyző 
 
 
 


