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

 
Szám: 290-11/2012. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült:  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Sümegprága  
               Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án   
               17,30 órakor kezdődött nyilvános együttes üléséről. 
 
Az ülés helye: Bazsi Község Önkormányzata Irodája 
                       8352 Bazsi, Fő u. 91. 
 
Jelen vannak: 
Bazsi Község Önkormányzata részéről: 
      Szentes László polgármester 
      Csikós Csaba alpolgármester 
      Fekete Gézáné képviselő 
      Németh Rita képviselő 
      Tobak Ferenc képviselő 
       
Sümegprága Települési Önkormányzat részéről: 
      Csőbör Károly polgármester 
      Szente Kálmán alpolgármester 
      Németh Béla képviselő 
            
Valente József képviselő késése, Varga Tibor képviselő távolmaradása okát 
előzetesen jelezték.  
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Kalla Kálmán alpolgármester 

     Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
                     Varga Mónika óvodavezető (1. napirendnél) 
 
Jegyzőkönyv-vezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Szentes László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozatképes, mivel a 
megválasztott 4 fő képviselő és a polgármester megjelent. 
  
Csőbör Károly polgármester köszöntötte az együttes ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 
határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselő közül 2 fő és a polgármester 
megjelent.  
 
Szentes László polgármester az együttes ülést megnyitotta.  
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Csőbör Károly polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Németh Béla 
képviselőt és Szente Kálmán alpolgármestert.  
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 3 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta. 
 
Szentes László polgármester javasolta megtárgyalni a meghívóban közölt 
napirendi pontokat. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint elfogadta. 
 
Csőbör Károly polgármester javasolta megtárgyalni a meghívóban közölt 
napirendi pontokat. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 3 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint elfogadta. 
 
Napirend 
 

1. Javaslat a 2012. évi óvodai beiratkozásra 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
                       Varga Mónika óvodavezető 

 
2. Javaslat Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége alapító okiratának 

módosítására  
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

      Szentes László polgármester 
 

3. Javaslat az E-ON Energiaszolgáltató Kft-vel történő megállapodás megkötésére   
     Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
      Szentes László polgármester 
 
4. Tájékoztató a talajterhelési díjjal, valamint a víziközmű-hálózatokra történő 

kötelező rákötéssel kapcsolatos jogszabályi változásokról 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

   Szentes László polgármester 
 

 
1. Napirend 
Tárgy: Javaslat a 2012. évi óvodai beiratkozásra 

  Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
                         Varga Mónika óvodavezető 
 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 

Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Javasolta a határozati 
javaslat elfogadását. 
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Szentes László polgármester Megkérdezte, hogy az óvodai beiratkozás 
tekintetében van-e kérdés, hozzászólás.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozati javaslatot 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  18/2012. (II. 28.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata  Képviselő-testülete a Napközi Otthonos 
Óvoda Sümegprága vonatkozásában a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján az 
intézményben a 2012/2013-es nevelési évben egy csoport indítását 
határozza meg.  
 
A Képviselő-testület a 2012. évi óvodai beiratkozás időpontjait a 
következők szerint állapítja meg: 
 
 - 2012. április 2.  8,00-12,00 óra 
 - 2012. április 3.  8,00-12,00 óra, 
 
Helye: Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága, Rákóczi u. 40. 
 
A képviselő-testület felkéri az óvoda vezetőjét, hogy a beiratkozás 
időpontjait, helyét szíveskedjen közzétenni, majd a további szükséges 
intézkedéseket a beiratkozás lebonyolítására megtenni, s annak 
eredményéről a fenntartókat haladéktalanul tájékoztatni. 
 
Felelős: Varga Mónika óvodavezető 
Határidő: azonnal 

 
 
Csőbör Károly polgármester megkérdezte Sümegprága Települési Önkormányzat 
Képviselő-testületét, egyetértenek-e a határozati javaslattal.  
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 3 igen  
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  20/2012. (II. 28.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi 
Otthonos Óvoda Sümegprága vonatkozásában a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak 
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alapján az intézményben a 2012/2013-es nevelési évben egy csoport 
indítását határozza meg.  
 
A Képviselő-testület a 2012. évi óvodai beiratkozás időpontjait a 
következők szerint állapítja meg: 
 
 - 2012. április 2.  8,00-12,00 óra 
 - 2012. április 3.  8,00-12,00 óra, 
 
Helye: Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága, Rákóczi u. 40. 
 
A képviselő-testület felkéri az óvoda vezetőjét, hogy a beiratkozás 
időpontjait, helyét szíveskedjen közzétenni, majd a további szükséges 
intézkedéseket a beiratkozás lebonyolítására megtenni, s annak 
eredményéről a fenntartókat haladéktalanul tájékoztatni. 
 
Felelős: Varga Mónika óvodavezető 
Határidő: azonnal 

 
2. Napirend 
Tárgy: Javaslat Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége alapító okiratának 
módosítására  

  Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
       Szentes László polgármester 
 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy 
jogszabályi változások teszik szükségessé a módosítást.  
 
Szentes László polgármester jelezte, hogy törvényi kötelességnek tesznek eleget 
a módosítások elfogadásával.  
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását.   
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta, és az alábbi határozatott hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2012. (II. 28.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sümegprága és Bazsi 
Községek Körjegyzősége alapító okiratának módosítását a mellékletben 
foglaltak szerint jóváhagyja.  
 
Felkéri a polgármestert az okirat aláírására, és a határozat végrehajtása 
érdekében a további szükséges intézkedések megtételére.   
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: folyamatos 
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Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 
elfogadását.   
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslat 3 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  21/2012. (II. 28.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Sümegprága 
és Bazsi Községek Körjegyzősége alapító okiratának módosítását a 
mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.  
 
Felkéri a polgármestert az okirat aláírására, és a határozat végrehajtása 
érdekében a további szükséges intézkedések megtételére.   
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
3. Napirend 
Tárgy: Javaslat az E-ON Energiaszolgáltató Kft-vel történő megállapodás 
megkötésére  
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
     Szentes László polgármester 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Megkérdezte, hogy az 
előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslatot. 
 
Bazsi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a javaslatot 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
  Bazsi Község  Önkormányzata Képviselő-testületének  
  20/2012. (II. 28.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az E-ON 
Energiaszolgáltató Kft-vel a lakásfenntartási támogatás természetbeni 
juttatásként történő biztosítása érdekében megállapodást kíván kötni. 
Az E-ON Energiaszolgáltató Kft. által megküldött – mellékelt – 
megállapodás tervezetet jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást az 
önkormányzat nevében szíveskedjen aláírni. 
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Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal  

 
Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 3 igen  
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta, és a következő 
határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
  22/2012. (II. 28.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az E-ON 
Energiaszolgáltató Kft-vel a lakásfenntartási támogatás természetbeni 
juttatásként történő biztosítása érdekében megállapodást kíván kötni. 
Az E-ON Energiaszolgáltató Kft. által megküldött – mellékelt – 
megállapodás tervezetet jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást az 
önkormányzat nevében szíveskedjen aláírni. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal  

 
4. Napirend 
Tárgy: Tájékoztató a talajterhelési díjjal, valamint a víziközmű-hálózatokra történő 
kötelező rákötéssel kapcsolatos jogszabályi változásokról 
           Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
       Szentes László polgármester 
 
Valente József képviselő a terembe 17,40 órakor megérkezett, így Sümegprága 
Települési Önkormányzat Képviselő-testületének létszáma 4 főre emelkedett. 
 
Szentes László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületeket, hogy a DRV 
Zrt. megkereste az önkormányzatokat a talajterhelési díjjal valamint a víziközmű-
hálózatokra történő kötelező rákötéssel kapcsolatos jogszabályi változásokról. 
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény 11. § (1) bekezdése 
értelmében azon kibocsátónak, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 
nem köt rá, talajterhelési díjat kell fizetnie, amelyet a helyi önkormányzat jogosult 
kivetni. A DRV Zrt. felhívta a figyelmet arra, hogy 2012. február 1-jétől a korábbi 
120Ft/m3 helyett 1.200 Ft/m3 a talajterhelési díj egységdíjának mértéke, melyről az 
érintett fogyasztókat az önkormányzat értesítse. Az ingatlan tulajdonosa köteles az 
ingatlant víziközmű-rendszerbe bekötni, amennyiben az műszakilag elérhető módon 
kiépült és rendelkezésre áll. Ezen kötelezettségét 2013. július 1-jéig teljesítenie kell. 
Ha ennek nem tesz eleget, a település jegyzőjének hivatalból köteleznie kell erre. A 
DRV Zrt. az újonnan létesült bekötések átvételét 2012. április 1. – 2013. szeptember 
30. között ingyenesen elvégzi. Kérdezte, hogy ha az érintett hivatalosan igazolja 
számlával a szennyvízelszállítást, akkor is kell neki talajterhelési díjat fizetnie. 
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Vincze József Ágostonné dr. körjegyző válaszában elmondta, a vonatkozó 
törvény és az önkormányzat rendelete szerint kell eljárni. A jogszabály változás 
kapcsán eddig is így volt, kötelező rákötni a szennyvízhálózatra, ha annak kiépítése a 
településen megtörtént. Sümegprága esetében teljes kiépítésről beszélhetünk, Bazsi 
vonatkozásában Bazsi-Máriamajor nincs rákötve a rendszerre. A lakosság minél 
szélesebb körben történő tájékoztatását kéri jelenleg a szolgáltató.  
 
Fekete Gézáné képviselő kérdezte, ha csak az udvaron van kertcsap, a lakásban 
nincs kiépítve az ivóvízvezeték, akkor is kell talajterhelési díjat fizetnie a lakosnak. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző elmondta, a vízszolgáltató, 
szennyvízszolgáltató évente közli az elfogyasztott víz mennyiségét lakosonként, ez 
alapján történik a talajterhelési díj fizetése. A törvényben illetve a rendeletben 
foglaltak szerint, ha a lakásban nincs bevezetve a víz, nem kell talajterhelési díjat 
fizetni.   
 
Szentes László polgármester jelezte, hogy a településen az érintett lakosoknak a 
tájékoztató megküldésre került.  
Mivel további hozzászólás nem hangzott el, kérte a tájékoztató tudomásul vételét. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatót 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – tudomásul vette.  

 
Csőbör Károly polgármester kérte a tájékoztató tudomásul vételét.  
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót 4 igen  
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – tudomásul vette. 
 
Szentes László polgármester az együttes ülést 17,50 órakor bezárta. 
 
 
     K.m.f. 
 
 
 
 
Szentes László       Csőbör Károly               Vincze József Ágostonné dr. 
polgármester                 polgármester            körjegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 
      Németh Béla         Szente Kálmán 
        képviselő             alpolgármester 


