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

 
 
 
Szám: 120-60/2011. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 6-án  
              /kedd/ 18.00 órakor megtartott közmeghallgatásán. 
 
Az ülés helye: Simon István Művelődési ház  

      8352 Bazsi, Fő u. 84. 
 
Jelen vannak: Szentes László polgármester 
       Csikós Csaba alpolgármester 
       Fekete Gézáné képviselő 
                       Németh Rita képviselő 
                       Tobak Ferenc képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 
Lakosság részéről: 9 fő 
 
Meghívottak: Makkos Róbert r. őrnagy, őrsparancsnok 
                      Nagy Tamás r. zászlós, körzeti megbízott 
 
Jegyzőkönyvvezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Szentes László polgármester tisztelettel köszöntötte az ülésen megjelent helyi 
lakosokat, a képviselő-testület tagjait, a körjegyzőnőt és a meghívott vendégeket. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselő és a 
polgármester jelen van. Az ülést megnyitotta. 
Javasolta a napirendet kiegészíteni, 3. pontként megtárgyalni Tájékoztató a 
hulladékgazdálkodásról elnevezésű napirendet. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendre tett kiegészítést 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta. 
 
Szentes László polgármester javasolta a módosított napirend elfogadását.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendet 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következők szerint elfogadta: 
 
N A P I R E N D  
 
1. Közrendvédelmi beszámoló 
    Előterjesztő: Makkos Róbert r. őrnagy, őrsparancsnok 
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2. Beszámoló az önkormányzat munkájáról 
    Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
3. Tájékoztató a hulladékgazdálkodásról 
    Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
4. Közérdekű bejelentések, javaslatok 
 
NAPIREND 
 
1.Napirend: Közrendvédelmi beszámoló 
                    Előterjesztő: Makkos Róbert r. őrnagy, őrsparancsnok 
 
Szentes László polgármester felkérte Makkos Róbert r. őrnagy urat ismertesse Bazsi 
község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót. 
 
Makkos Róbert r. őrnagy üdvözölte a megjelenteket, és átadta a szót Nagy Tamás 
körzeti megbízottnak. 
 
Nagy Tamás körzeti megbízott ismertette a beszámolót. 
 
(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester megköszönte a körzeti megbízott úrnak a tájékoztatást, 
elmondta, meg van elégedve a munkájával. Átadta a szót Makkos Róbert r. őrnagy, 
őrsparancsnok úrnak. 
 
Makkos Róbert r. őrnagy, őrsparancsnok köszöntötte a megjelenteket, a 
polgármestert, körjegyző asszonyt és a képviselő-testület tagjait. Kiemelte, hogy a 2009-
es évhez viszonyítva (amikor 20 bűncselekmény volt), 2011-ben 6 bűncselekmény történt, 
melyből 4 vagyonelleni- és 2 családon belüli bűncselekmény volt. Véleménye szerint jól 
működik a rendőrség, viszont javasolja polgárőrség megalakítását a faluban. Elmondta, a 
rendőr sok mindenre jogosult, de lenne egy segítője a polgárőr. A település Keszthelyt 
Sümeggel összekötő főútvonal mentén található, nagy az átmenő forgalom, ezáltal 
könnyebben van besurranással elkövetett bűncselekmény. Kérte, továbbra is figyeljenek 
egymásra és a gyanús alakokat, autókat jelentsék a rendőrségnek. Elmondta, közlekedési 
baleset 6 volt, ez csak úgy előzhető meg, ha a közlekedési szabályokat mindenki betartja. 
A közlekedési büntetési tételeket növelte a kormány, a szabálytalanságokat a rendőrség 
lefotózza  az a központi szerveren megjelenik, és nincs lehetőség méltányossági 
kéréseknek helyt adni. Elmondta, a rendőrőrsön a bűnügyi csoport jól dolgozik, 55 %-os a 
bűncselekmények nyomozási eredményessége. Megköszönte az önkormányzatnak, 
képviselő-testületnek a rendőrőrs támogatását. 21 település összeadta az pénzt amiből 
egy jó minőségű számítógépet, faxot tudtak vásárolni. Jelezte, vannak települések ahol a 
rendőrök túlórájára ad pénzt az önkormányzat, természetesen ezt a túlórát a településen 
költik el. Szeretné, ha minél kevesebb bűncselekmény történne az elkövetkező időszakban.  
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 Megköszönte a szót, és várta a kritikákat, véleményeket. Kellemes ünnepeket, és boldog 
újévet, valamint erőt, egészséget és jó munkát kívánt mindenkinek. 
 
Szentes László polgármester megköszönte az őrsparancsnok tájékoztatását. Elmondta, 
polgárőrség valóban nincs a településen, de saját magát és a falugondnok (képviselő) 
kollégáját polgárőrnek tartja, mindig nyitott szemmel járnak, és ha valami gyanúsat 
észlelnek azonnal jelentik az illetékeseknek. Egyetértett az őrsparancsnok úrral a 
polgárőrség megalakulásával kapcsolatban, mely esetén a bűncselekmények számát 
lehetne csökkenteni. Az egyik helybeli lakos kért sebességkorlátozást a Közútkezelő KHT-
tól, de sajnos nem lett foganatja. Viszont a rendőrség által kihelyezett trafipax sűrűn 
látogatja a települést, amit jónak tart. Véleménye szerint kiemelkedően jó a kapcsolat a 
rendőrség és az önkormányzat között. A körzeti megbízottal szinte napi kapcsolatban van, 
aki készséggel a rendelkezésükre áll bármilyen rendőrséget érintő probléma adódik a 
településen. 
Megköszönte a rendőrségnek a beszámolót, és megkérdezte a képviselőket, hogy a 2011. 
évi rendőrségi beszámolót elfogadják-e. 
 
A képviselő-testület a Sümegi Rendőrőrs 2011. évi beszámolóját 5 igen szavazattal -
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
156/2011. (XII. 6.) határozat  

 
Bazsi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Tapolcai 
Rendőrkapitányság (Sümegi Rendőrőrs) 2011. évre a településre 
vonatkozó, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) 
bekezdésében meghatározott beszámolóját elfogadja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntéséről a 
Tapolcai Rendőrkapitányt értesíteni szíveskedjék. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2011. december 31. 

 
 
 
Szentes László polgármester ismertette a Sümegi Rendőrőrs informatikai fejlesztésére 
szolgáló önkormányzati adományok ügyével kapcsolatos határozati javaslatot, egyben 
javasolta annak elfogadását.  
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
157/2011. (XII. 6.) határozata 
Sümeg város, Bazsi, Dabronc, Gógánfa, Gyepükaján, Hetyefő, 
Nemeshany, Sümegprága, és Zalaerdőd községek önkormányzati 
képviselő-testületeinek határozataiban, valamint az egyes 
önkormányzatok és a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás között 
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létrejött pénzeszköz átadásáról szóló megállapodásokban foglaltak 
szerint, az önkormányzatok a Sümegi Rendőrőrs (a továbbiakban: 
Rendőrőrs) Sümegi Kistérségben végzett munkájának segítésére 
informatikai eszköz(ök) vásárlására pénzeszközt biztosítanak. A 
pénzeszközök hatékonyabb felhasználása, illetőleg a 
pénzeszközátadás ügymenetének egyszerűsítése érdekében az 
Önkormányzatok úgy határoztak, hogy a támogatásból 
megvásárolt eszköz(öke)t a Társulás közreműködésével adják át a 
Rendőrőrs részére.  
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 109/2009. 
(IX. 15.) számú határozatával, a Sümegi Rendőrőrs informatikai 
fejlesztéséhez 25.000.- Ft összegű pénzügyi forrást biztosított 
akként, hogy a képviselő-testület felhatalmazta a Társulást, hogy 
a szükséges informatikai eszközt megvásárolja, és átadja a 
Sümegi Rendőrőrs részére; a határozattal biztosított támogatást a 
Társulás számlájára átutalta. 
Jogi szabályozás változása okán a rendőrség nem fogadhat el 
adományt önkormányzati társulásoktól, kizárólag közvetlenül, 
belföldi székhelyű önkormányzatok adományát veheti át. 
 
Mindezek miatt Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 
a 109/2009. (IX. 15.) számú határozatát a következők 
szerint módosítja: 
 
- a Képviselő-testület felkéri, és egyben felhatalmazza Zalaerdőd 
Község Önkormányzata képviselő-testületét és polgármesterét, 
hogy az önkormányzat által kötött felhasználással, a Sümegi 
Rendőrőrs informatikai eszközfejlesztése céljából 
biztosított, fejlesztési célú pénzeszközt vegye át, az 
önkormányzati támogatásokat a célszerű felhasználás 
érdekében gyűjtse össze, a szükséges informatikai 
eszközt megvásárolja, és átadja a Sümegi Rendőrőrs 
részére.  
 
A támogatási összeg felhasználásáról a Rendőrség Zalaerdőd 
Község Önkormányzata felé köteles elszámolni, a Támogatásról 
Zalaerdőd Község Önkormányzata a 2011. évi költségvetési 
gazdálkodásáról szóló beszámolójában számol el. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 
elnökét, hogy az általa biztosított, és a Társulás számlájára átutalt 
25.000.- Ft összegű támogatást jelen határozatban foglaltaknak 
megfelelően 3 munkanapon belül utalja át Zalaerdőd Község 
Önkormányzata 11748100-15428426-00000000 számú 
költségvetési elszámolási számlájára. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, valamint a jegyzőt 
azzal, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg, továbbá 
felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadására vonatkozó 
megállapodás aláírására, az abból eredő kötelezettségvállalásra. 



 5 

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

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

 
Szentes László polgármester  elmondta, megpróbálta már több alkalommal az 
önkormányzat struktúráját felvázolni, de mivel szinte mindig ugyanazokat az arcokat látja, 
nem akarja a jelenlévőket untatni. Az idei évben is jelentős hiánnyal kellett kezdeni az 
évet. Az önkormányzat feladata elsősorban a kötelező feladatok ellátása. Több olyan 
fejlesztés várat magára (belvízelvezetés, önkormányzati utak felújítása), amelyek fontosok 
lennének de pályázat függőek, melyeket az önkormányzat önerőből nem tud 
megvalósítani. Sajnos ilyen pályázatok nem voltak. Rövid- és hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás keretében kellett megoldani a feladatellátást (Simon István Emlékház, 
házi-segítségnyújtás). Mindenki előtt ismert, hogy a járóbetegszakellátó központ Sümegen 
megkezdte a működését. 2009—ben kezdődött a projekt, kistérségi szinten megvalósult. A 
központ fenntartásához a 25 millió Ft állami támogatás mellett 18 millió Ft-tal, 
(lakosonként mintegy 1.100.- Ft-tal) kell a kistérségi önkormányzatoknak kiegészíteni az 
összeget, hogy a működési feladatokat zavartalanul tudja ellátni az intézmény. A 
központban működő szakorvosok rendelési ideje a hirdetőtáblákon megtalálható. A 
háztartásokba még nem lett kiküldve a rendelési idő, mivel még változhatnak az 
időpontok. 
Elmondta, az idei évet még szerencsésen átvészelte az önkormányzat, viszont az egész 
önkormányzatot érintő változások várhatóak. Pályázati támogatást a LEADER-en belül a 
„Helyben honos gyümölcsfajták feldolgozásának közösségi jellegű ösztönzése Bazsiban” 
elnevezésű pályázattól várnak. A tervek szerint az önkormányzat telephelyén kapna helyet 
egy gyümölcsfeldolgozó, mely alma, szőlő feldolgozására lenne képes. A településen élők a 
saját terméküket fel tudják helyben dolgozni, illetve ezzel kapcsolatban oktatást is 
szerveznének. Konkrét fejlesztési elképzelések vannak, mely pályázati eredmény májusra 
várható. Elmondta, a település hagyományos rendezvényeit megtartották, az I. és II. 
világháború áldozatainak emlékére minden év május első vasárnapján emlékeznek.  
Jelezte, a lakosság részéről vannak akik a közműfejlesztési hozzájárulást nem fizették be, 
számukra a fizetési felszólítás megküldésre került.  
A jövő évre nézve a tervekről elmondható, hogy nagymértékben pályázat függőek, önerő 
biztosítása mellett. Kiemelte, 2012-ben mindenekelőtt az önkormányzat működését kell 
biztosítani, a kötelező feladatellátás a cél. 
A jövőre tekintve a gépjárműadó 100%-a elkerül a településről, az iparűzési adó 20%-a, a 
SZJA 2%-a állami kézbe kerül, ezáltal az önkormányzati bevétel csökken. Sajnálatos 
módon nem tudott beszámolni nagyobb eredményekről, véleménye szerint talpon maradni 
is nagy eredménynek számít. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az önkormányzat 
munkájáról szóló beszámoló elfogadását. 
 
A képviselő-testület a beszámolót 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
158/2011. (XII. 6.) határozat  
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2. Napirend: Tájékoztató a hulladékgazdálkodásról 
      Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy elkészült 
Királyszentistvánon a hulladékkezelő, amely a mai napig sem üzemel. Az új rendszer 
üzemeltetése kb. négyszer több összegbe kerül, mint az előző. Farkas László projektvezető 
tájékoztatást adott a kistérségen belül, hogy komposztáló edényeket is lehet igényelni.  
Elmondta, a településen kihelyezésre kerültek a szelektív hulladékgyűjtő edények. A rajtuk 
lévő ábrák segítik a használatukat. Környezettudatos magatartást feltételez használójáról, 
a hulladékdíj megfizetése mellett. Az önkormányzat a 2011-ben átvállalta a lakosság 
helyett fizetendő hulladékszállítási díj összegét, ami 18.000 Ft/év/porta volt. Várhatóan a 
jövő évben 18.000 Ft és 36.000 Ft között várható a díj összege. Az önkormányzatnak 
rendeletet kell alkotni a hulladékgazdálkodásról úgy, hogy bizonytalan a jövő évi 
finanszírozása, és el kell döntenie, hogy 2012-ben szintén át tudja-e a lakosságtól vállalni 
hulladékszállítási díjat, ami nem önkormányzati feladat. A képviselő-testület döntésének 
függvénye, hogy hogyan dönt ez ügyben. Jelezte, a lakosság érdekeit maximálisan 
figyelembe véve fogják ezt a felelősség teljes döntést meghozni.    
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző tisztelettel és szeretettel köszöntötte a 
megjelenteket. A hulladékgazdálkodásra, kezelésre, díjra vonatkozóan önkormányzati 
rendelet megalkotása szükséges. A hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírja, hogy 
közmeghallgatáson kell a lakosság véleményét kikérni a településen bevezetésre kerülő 
szelektív hulladékgyűjtésről is.  
 
Szentes László polgármester megköszönte a körjegyző asszony tájékoztatását. 
Elmondta, amikor a közel 160 önkormányzat ezt a társulást megalakította azzal a jogok 
mellett kötelezettségeket is vállalt, véleménye szerint nincs nagy mozgástere az 
önkormányzatnak, hogy változtasson. Ügyvédi irodát is felkértek, hogy vizsgálja felül a 
társulás működését. 
 
Hársfa Attila bazsi lakos elmondta, örült a hulladékgyűjtő edények kihelyezésének, és 
ezt jó dolognak tartja. Kérdezte, hogy a komposztáló edények kihelyezéséből lesz-e 
valami? Sajnálatát fejezte ki, hogy megszüntetésre került a településőr alkalmazása. A 
polgárőrség megalakulását nagyon nehéznek tartja, elég hátrányos helyzetűek az itt lakó 
emberek. Kérdezte, hogy az önkormányzat tudna-e olyan vállalkozást keresni, aki élő 
állatok kihelyezésével foglakozna, és térítésmentesen a rendelkezésre bocsátja. Megvenni 
ezeket az állatokat ő nem tudja, de ily módon történő biztosítása mellett szívesen 
foglalkozna vele és még több lakost is érdekelne.  
 
Szentes László polgármester válaszában elmondta, a komposztáló edények beszerzése 
két szálon is fut. Mindegyik pályázat befogadása megtörtént, idő kell a kifutáshoz, reméli, 
hogy a jövő évben már a település is megkapja őket (kb.50 db). 
A tavalyi évben a településőr közfoglalkoztatás keretében volt alkalmazva. Bazsi Község 
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Önkormányzata Képviselő-testülete elsőként ragadta meg a lehetőséget, és a jövőben sem 
tenne másként. Amint adódik ilyen lehetőség, azonnal élnének vele. Startmunkaprogram 
keretében nincs mód ilyen foglalkoztatásra.  
Az őshonos baromfitenyésztés a Bazsalma Egyesület és Bazsi Község Önkormányzata 
közös projektje volt. A programot sajnos folyatatni nem tudják, a kapcsolat meg van, de 
jelenleg nincs rá lehetőség, hogy tovább működjön. Amint adódik rá alkalom, pályáznak 
rá. 
 
Csánicz József bazsi lakos véleménye szerint a 36.000 Ft-os szemétszállítás nagyon 
sok, meg kellene kérdezni, hogy másik megyéhez nem tudnának-e csatlakozni 
szemétszállítás ügyben. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző jelezte, az önkormányzatnak kötelezettsége 
van arra tekintettel, hogy hulladékszállítást, mint szolgáltatást biztosítson a településen, a 
lakosnak pedig kötelessége ezt a fajta közszolgáltatást igénybe venni. Jelezte, Zala 
megyében is hasonló a díja az ilyen szolgáltatásnak. 
 
Szentes László polgármester válaszában elmondta, a kistérségi polgármesterek is 
megpróbáltak mindent, hogy kevesebb legyen a hulladékszállítási díj. Elmondta, az ország 
hulladékkezelése fel van osztva. Sajnálatos módon nem tudnak másik szolgáltatót 
választani. Jelenleg 1.500 Ft/hó/portál a szemétszállítási díj. Ha kábel TV vagy internet 
szolgáltatásról lenne szó, véleménye szerint akkor a lakosság nem tartaná soknak a díjat. 
Véleménye szerint, ettől függetlenül azért iszonyú sok a hulladékszállítási díj.  
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a 
hulladékgazdálkodásról szóló tájékoztató tudomásul vételét.  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
– tudomásul vette. 
 
3. Napirend: Közérdekű bejelentések, javaslatok 
 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a Tapolcai Körzeti 
Földhivatal a jövő évben ellenőrzést végez a lakói- és zártkerti ingatlanok 
épületfeltüntetése vonatkozásában. A hivatal felméri, hogy a ténylegesen megépült 
ingatlanok szerepelnek-e az ingatlan-nyilvántartásban. E vonatkozásban hirdetmény kerül 
kifüggesztésre.   
Megkérdezte, van-e kérdés, hozzászólás, közérdekű javaslat.  
Kérdés, hozzászólás, közérdekű javaslat nem volt.  
 
A polgármester a közmeghallgatást 20.05 órakor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 

 
Szentes László               Vincze József Ágostonné dr. 
 polgármester             körjegyző 


