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

 
Szám:290-49/2012.  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 13-
án /kedd/ 16,30 órakor kezdődött nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Önkormányzati Iroda 

     8352 Bazsi, Fő u. 91. 
 
Jelen vannak:  Szentes László polgármester 
       Csikós Csaba alpolgármester 
       Fekete Gézáné képviselő 
       Németh Rita képviselő 
       Tobak Ferenc képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:   Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. körjegyő  
                                                        helyett 
 
Meghívottak: Borsné Marton Judit körjegyző (Ukk Körjegyzőség) 
      Pallér Edina körjegyző (Dabronc Körjegyzőség) 
                  
Jegyzőkönyvvezető:  Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Szentes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Külön 
köszöntötte a meghívott vendégeket, Ukk és Dabronc körjegyzőit. 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselő és 
a polgármester megjelent.  
 
Szentes László polgármester javasolta a meghívóban szereplő napirend 
elfogadását.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül –  a következők szerint elfogadta: 
 
Napirend 
 

1. Javaslat Közös Önkormányzati Hivatal kialakítására 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
2. Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési tervre 

Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
1. Napirend: 
Tárgy: Javaslat Közös Önkormányzati Hivatal kialakítására 
             Előterjesztő: Szentes László polgármester 



 2

(Határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester elmondta, a mai ülésre meghívta Ukk és Dabronc 
Körjegyzőségek jegyzőit, hogy a képviselők által megfogalmazott kérdésekre a jegyző 
asszonyoktól hallják a hiteles válaszokat. Jelezte, hogy Gógánfa részéről kapta meg a 
legtöbb információt, kidolgozott anyagot, számításokat a csatlakozás 
vonatkozásában. A képviselőket mindig tájékoztatta az aktuális információkról. A 
képviselő-testületnek a csatlakozás vonatkozásában akár Sümeg-, vagy Csabrendek-, 
illetve Gógánfa központ tekintetében kell meghozniuk a döntést. Elmondta, szeretné, 
ha a helyi lakosság csak a neki szóló leveleken a fejlécen történő változást érzékelné. 
Az önkormányzatnak a közös hivatal felállítása tekintetében nem közömbös az anyagi 
hozzájárulás mértéke, főleg úgy, hogy viszonylag kevés az információ a jövő évi 
finanszírozásról. A döntést azonban meg kell hozni. 
Tárgyalásokat folytatott a csabrendeki hivatallal, ők nem tudnák biztosítani napi 
szinten a helyi ügyintézés lehetőségét, ragaszkodnak a központi helyen történő 
feladat ellátáshoz. Kihelyezett, időnkénti ügyintézésre lenne lehetőség, a meglévő 
dolgozók tovább foglalkoztatását nem tudnák biztosítani. 
Sümegi hivatallal legutoljára a tegnapi napon egyeztetett. Elmondta, igaz, hogy 
Sümeg nincs messze, és több érv is amellett szól, hogy hozzájuk csatlakozzon az 
önkormányzat, de vélhetően jelentősebb összeggel kellene hozzájárulni a közös 
hivatal működtetéséhez, erre vonatkozó információval a tárgyalásra nem készültek.  
Ebben a felállásban a települések eltérő lakosságszáma miatt az érdekképviseletünk 
sem lenne megfelelő, bizonyos döntések a hivatal működtetéséhez lakosságszám 
arányában történik. A bizalom meg van, de erre építeni nem lehet. Nem közömbös 
továbbá a jelenlegi dolgozók tovább alkalmazása sem, szakmai megfontolásból is 
szeretnék megtartani őket. Sümeg tárt karokkal fogadja az önkormányzatunkat, de 
két dolgozón kívül a többit nem tudja foglalkoztatni. 
 
Csikós Csaba alpolgármester kérdezte, Sümeggel történt megbeszélés során volt 
-e szó a végpontokról? 
 
Szentes László polgármester válaszolta, igen, partnerek lennének ebben, hogy 
valamilyen szinten helyben is legyen ügyintézés, hogy mennyibe kerülne ez, azt nem 
tudták megmondani. 
Gógánfa és térségében a 9 település jelezte az együttműködést, szívesen fogadnák a 
mi önkormányzatunkat is. A számok tükrében nem vagyunk olyan vonzóak, és 
nélkülünk is el tudnák látni a feladatokat. Az önkormányzatunk kérése volt a jelenlegi 
öt dolgozó tovább foglalkoztatása. Az itt dolgozókat jól felkészültnek tartják, és 
szívesen látnák a közös hivatalban, ezt jólesett hallani. A távolságból adódóan 
szeretnék itt helyben az ügyintézést megoldani úgy, hogy három ügyintéző helyben 
maradhatna. A munkáltatói jogokat a jegyző asszonyok gyakorolnák. A 
feladatellátáshoz kell még felvenni dolgozókat. Elmondta, nagyjából hasonlóak a 
csatlakózni kívánó 11 település kondíciói, véleménye szerint a gógánfai központhoz 
történő csatlakozás szimpatikusnak tűnik, minden csatlakozó önkormányzatot 
ugyanúgy szorít a cipő, és minden résztvevő célja, hogy finanszírozható legyen. Nem 
közömbös továbbá, hogy az erőviszonyok eléggé kiegyensúlyozottak. Nem könnyű a 
döntés, és elvárják már tőlünk az elhatározást, a dolgozók szempontjából is, és a 
magunk szempontjából is.  
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Csikós Csaba alpolgármester kérdezte, hogy a választási regisztrációk helyben 
fognak történni? 
 
Pallér Edina körjegyző válaszában elmondta, hogy a választási regisztrációt 
Magyarország Alaptörvénye tartalmazza. Jelentősen változik a választási jogszabály 
is. A feladatokat megtudja oldani a közös hivatal. Bármilyen lakossági ügyekben, 
vagy a választás tekintetében is helyben el tudná látni a feladatokat. 
 
Borsné Marton Judit körjegyző jelezte, a végpontok tekintetében a jegyzőnek is 
lesz fogadónapja Sümegprágán és Bazsin is. 
 
Csikós Csaba alpolgármester kérdezte, hogy milyen időközönként lesz? 
 
Szentes László polgármester elmondta, eddig csütörtökön a délelőtti órákban 
történt a fogadónap. 
 
Pallér Edina körjegyző válaszolta, hogy napi szintre még nem bontották le a 
feladatokat. Egyik jegyző 5, a másik 6 település feladatait látná el. A településeket 
osztanák el a jegyzők között. Ő, Pallér Edina lenne a főjegyző, és Borsné Marton 
Judit az aljegyző. Előzetes egyeztetések szerint Borsné Marton Judithoz tartozna 
Sümegprága és Bazsi település. 
 
Szentes László polgármester elmondta, hogy igényt tartana a heti egy nap 
jegyzői ügyfélfogadásra. 
 
Tobak Ferenc képviselő jónak látja a heti egy alkalommal történő jegyzői 
ügyfélfogadást, valamint a végpontokon történő ügyintézést, így megoldott a helyi 
lakosság problémáinak gyors orvoslása. Kérdezte, hogy az aláírás tekintetében 
hogyan fog zajlani ez a gyakorlatban? 
 
Borsné Marton Judit körjegyző válaszolta, Sümegprágán lesz az ügyintézés, a 
jegyző Sümegprágára jön ki aláírni a jegyző hatáskörébe tartozó ügyeket. 
 
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. elmondta, hogy az az ügyintéző aki Gógánfán 
látja el a munkáját, tudná hozni-vinni az iratokat. 
 
Tobak Ferenc képviselő kérdezte, hogy a Gógánfa által kidolgozott anyag 
tartalmaz mínusz 6 millió forint hiány, ennek elosztása hogyan lesz? 
 
Szentes László polgármester válaszolta, abban az anyagban a 2012. évi 
tervszámokra épülő számítások vannak, nem tényszámokon alapszik. Ha a 
feladatokat a tervezethez képest kevesebben látják el, akkor máris változtak a 
költségek. Változhat a dologi kiadás költsége, és még egy csomó minden, ami a 
mínuszokat csökkentheti. A végpontok rezsiköltségét sem a közös hivatal fedezné. 
Mindenkiben látja a kompromisszum készséget, véleménye szerint, ez megoldható.  
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Borsné Marton Judit körjegyző elmondta, nincs szükség minden volt 
körjegyzőségen a Jogtár, Magyar Közlöny megrendelésre, ezzel is csökkennek a 
kiadások. 
 
Tobak Ferenc képviselő kérdezte, hogy mi a garancia a végpontokon történő 
ügyintézésre? 
 
Borsné Marton Judit körjegyző válaszolta, a megállapodás fogja azt rögzíteni. 
 
Pallér Edina körjegyző válaszolta, hogy a közös hivatalnak is az az érdeke, hogy 
helyben legyen az ügyintézés. 
 
Tobak Ferenc képviselő elmondta, hogy a képviselő-testület is azt szeretné, ha a 
meglévő ügyintézők maradhatnának. 
Kérdezte továbbá, hogy neki mint falugondnoknak hol kell majd pénzügyileg 
elszámolnia, ha feláll az új hivatal? 
 
Borsné Marton Judit körjegyző válaszolta, abban az esetben Gógánfán, havonta. 
 
Fekete Gézáné képviselő véleménye szerint nagyon fontos, hogy a jelenlegi 
dolgozók megmaradhatnak, és ezzel a helyi ügyintézés is megmaradhat. 
 
Tobak Ferenc képviselő elmondta, hogy a távolság miatt nehéz lesz a lakossággal 
megértetni ha Gógánfához csatlakoznak. 
 
Csikós Csaba alpolgármester vélemény szerint, ha Gógánfához csatlakoznak, 
akkor még előbbre is lépett a település, a korábbiakhoz képest. 
 
Szentes László polgármester elmondta, a törvényi szabályozás ad lehetőséget a 
választásra. 
Megkérdezte, van-e még kérdés, hozzászólás. 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolta az önkormányzat gógánfai 
központtal szerveződő közös hivatalhoz történő csatlakozását, a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozati javaslatot 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  97/2012. (XI. 13.)  határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. január 1. 
napján hatályba lépő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 85. § (1) bekezdésére figyelemmel a település a 
hatósági-igazgatási feladatainak ellátása érdekében Gógánfa központtal 
létrejövő közös önkormányzati hivatalhoz történő csatlakozást határozta 
el.  
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy fentiekről Gógánfa 
Önkormányzatát a határozat megküldésével értesíteni szíveskedjék. 

 
  Felelős: Szentes László polgármester 
  Határidő: 2012. november 20. 
 
2. Napirend: 
Tárgy: Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési tervre  
Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Kérte a 
hozzászólásokat.  
Mivel 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  
98/2012. (XI. 13.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata képviselő-testülete a 370/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Bazsi Község Önkormányzata 2013. évi ellenőrzési tervét az előterjesztés 
szerint elfogadta. 
A jóváhagyott 2013. évi belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
A képviselő-testület utasítja a Körjegyző helyettesét, hogy jelen 
döntéséről, jegyzőkönyvi kivonat megküldésével tájékoztassa a Sümegi 
Kistérségi Többcélú Társulás Munkaszervezet vezetőjén keresztül a 
Társulást, valamint a belső ellenőrzési vezetőt. 
 
Felelős: Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. körjegyző helyett 
Határidő:  2012. november 15. a kivonat megküldésére 

 
Szentes László polgármester mivel az ülésnek több tárgya nem volt, Szentes 
László polgármester a nyilvános ülést 18,20 órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 

Szentes László       körjegyző helyett: Horváth Zoltán Imréné  
polgármester        gazd. főea.      


