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

 
 
Szám: 290- 53/2012.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-
én 18,25 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 
       Németh Rita képviselő 
       Tobak Ferenc képviselő        
 
Fekete Gézáné képviselő távolmaradása okát előre jelezte.  
 
Tanácskozási joggal részt vesz: körjegyző helyett: 
                  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 
3 fő és a polgármester jelen van. 
Az ülést megnyitotta.  
Javasolta megtárgyalni a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta a következők szerint: 
 
Napirend 
 

1. Beszámoló a közművelődési tevékenységről, javaslat a 2013. évi 
közművelődési tervre 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
2. Tájékoztató Bazsi Község Önkormányzata 2012. III. negyedévi 

gazdálkodásáról 
         Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

3. Bazsi Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója 
     Előterjesztő:  Szentes László polgármester 
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4. Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 

1. Napirend:  
Tárgy: Beszámoló a közművelődési tevékenységről, javaslat a 2013. évi 
közművelődési tervre 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést.  
Megkérdezte, van-e kérdés, javaslat. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a közművelődési beszámoló elfogadását. 
 
A képviselő-testület a beszámolót 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
 
   108/2012. (XI. 29.) határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi 
közművelődési tevékenységről szóló beszámolót elfogadta. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a 2013. évi közművelődési 
munkaterv elfogadását. 
 
A képviselő-testület a közművelődési munkatervet 4 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
 
   109/2012. (XI. 29.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi 
közművelődési munkatervet elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: folyamatos 
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2. Napirend:  
Tárgy: Tájékoztató Bazsi Község Önkormányzata 2012. III. negyedévi 
gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester elmondta, hogy e napirend keretében kell 
elfogadnia a képviselő-testületnek a Fazekas József Általános Iskola Sümegcsehi 
2012. III. negyedévi gazdálkodásáról a beszámolót. Ismertette az előterjesztést. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az előterjesztés 
elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete tájékoztatót 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
   110/2012. (XI. 29.)  határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra 
figyelemmel a Fazekas József Általános Iskola Napközi Otthonos 
Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsöde Sümegcsehi 2012. évi 
gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatóját 
az előterjesztés szerint elfogadta. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy e döntéséről 
Sümegcsehi Község Polgármesterét értesíteni szíveskedjen. 
 
Felelős: Szentes László polgármester     
Határidő: azonnal 

 
Szentes László polgármester ismertette az önkormányzat 2012. III. negyedévi 
gazdálkodásáról szóló előterjesztést. Elmondta, a gyümölcsfeldolgozóra benyújtott 
pályázat költségvetésének fedezete áll egyrészt a pályázati támogatásból másrészt az 
önrészből. Az önrészt a kistelepülések kiegészítő támogatásából biztosítja az 
önkormányzat. Miután ez utó-finanszírozott fejlesztés a támogatás összege még nem 
áll rendelkezésre, az elszámolást kb. egy hónapja benyújtották. 
A tervezethez képest többletkiadás az iparűzési adó visszafizetési kötelezettségből 
származik (2,5 millió Ft). Mivel ez érinti az önkormányzat iparűzési adó 
erőképességét is, ezért vélhetően az SZJA kiegészítés részben fedezni fogja ezt a 
kötelezettséget.  
Bár a pénzeszközeink jelentős mértékben csökkentek, fizetőképességünket jelenleg 
meg tudtuk őrizni.  
Megkérdezte, hogy az előterjesztésekkel kapcsolatban van-e kérdés, kiegészítés. 
 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az Önkormányzat 
2012. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadását. 
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. III. 
negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
   111/2012. (XI. 29.)  határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. § (1) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel Bazsi Község 
Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának III. negyedévi 
helyzetéről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerint elfogadta. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
2. Napirend: 
Tárgy: Bazsi Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, A 
koncepcióban a bevételek számbavételénél a számszakilag még ugyan nem ismert, 
de a költségvetési törvényjavaslat jelentős változásait is figyelembe vettük. A 
kötelező önkormányzati működési feladatok figyelembe vétele elsődleges szempont 
volt. A számítások alapján beépültek a koncepcióba a kötelező működési, fenntartási 
feladatok és a korábban megkezdett, már kötelezettségvállalással érintett feladatok. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az Önkormányzat 
2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
112/2012. (XI. 29.)  határozata 

 
1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az 

önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójával kapcsolatos 
előterjesztést és azt a 2013. 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: 

 



 5 

- 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: 

- leszerződött feladatokhoz fedezet biztosítása, 
                            - új indításra tervezett pályázatok önrészének biztosítása. 
 

- A beruházások között kiemelten kell kezelni az alábbi feladatokat:  
 - Belterületi járdák felújítása    

 
3. 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.). 
 

- Az adóbevételek területén és a szennyvízközmű hátralékosok, illetve  
     nem fizetők tartozásaira vonatkozóan továbbra is fontos a beszedési     
     munka  hatékonysága, csökkentve ezáltal a kintlévőségeket. 
 
- Keresni kell a további pályázatokhoz való kapcsolódás lehetőségét mind 

az intézmények, mind az önkormányzat vonatkozásában.  
 
- Figyelembe véve a jogszabályi kötöttségeket és elkerülve a jelentősebb 

mértékű eladósodást, szükség esetén 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. 
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Ezen belül kiemelten: 
 

- Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a 
szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét, melyet már a 
költségvetés összeállításánál is érvényesíteni kell. 

- Át kell tekinteni, felül kell vizsgálni a költségvetésben jelentős 
nagyságrendet képviselő 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. 
- Törekedni kell az önkormányzati társulások feladatellátásban rejlő  
    lehetőségek eddigieknél is intenzívebb kihasználására  

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő:  2013. február 15. 

 
3.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 tájékoztatta a képviselő-testületet a lejárt határidejű 
önkormányzati döntések végrehajtásáról.  
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 
113/2012. (XI. 29.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt 
határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót elfogadja. 

 
- Javaslat a 47/2012. (IV. 27.) határozat visszavonására  

                 Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

/47/2012. (IV. 27.) határozati kivonat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)   
 
Szentes László polgármester ismertette Sümegcsehi Döbröce Községek 
Körjegyzőjének megkeresését, mely szerint a képviselő-testület a korábban hozott 
47/2012. (IV. 27.) határozatát - a Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos  
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Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsöde fenntartásával kapcsolatban -  a képviselő-
testület vonja vissza. Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
kinyilvánította, hogy nem kívánnak a közoktatási intézmény közös fenntartására 
létrehozott társulásból kiválni, ezért szükséges a fenti határozat visszavonása. 
Javasolta elfogadásra. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
114/2012. (XI. 29.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2012. (IV. 
27.) határozatát visszavonja.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy e döntéséről 
Sümegcsehi Község Polgármesterét értesíteni szíveskedjen. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
Mivel az ülésnek több tárgya nem volt, Szentes László polgármester a nyilvános ülést 
19.10 órakor bezárta, és rövid szünet után a képviselő-testület zárt ülésen folytatta 
tovább munkáját. 

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


