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

 
 
 
Szám: 290-55/2012. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 4-én  
              /kedd/ 19.00 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: körjegyző helyett: Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. 
 
Lakosság részéről: 13 fő 
 
Meghívottak: Makkos Róbert r. őrnagy, őrsparancsnok 
                       Varga Tamás Tamás r. ftőrm, körzeti megbízott 
 
Jegyzőkönyvvezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Szentes László polgármester tisztelettel köszöntötte az ülésen megjelent helyi 
lakosokat, a képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselő és a 
polgármester jelen van. Az ülést megnyitotta. 
 
Szentes László polgármester javasolta a meghívóban szereplő 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 
 
2. Beszámoló az önkormányzat munkájáról 
    Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
4. Közérdekű bejelentések, javaslatok 
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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 Varga Tamás 
körzeti megbízottnak. 
 
Varga 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 és a képviselő-testület tagjait. Kiemelte, hogy a 2009-es évhez viszonyítva 
(amikor 20 bűncselekmény volt), 2012-ben 4 bűncselekmény történt, amely 4 vagyonelleni 
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 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, Szeretné, ha minél kevesebb bűncselekmény 
történne az elkövetkező időszakban.  
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 polgárőr gondolkodásmód az van. Az összes 
kollégáját illetve sajátmagát is 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 önkormányzat támogatna egy ilyen kezdeményezést. 
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 2012. 
évi rendőrségi beszámolót elfogadják-e. 
 
A képviselő-testület a Sümegi Rendőrőrs 2012. évi beszámolóját 5 igen szavazattal -
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
127/2012. (XII. 4.) határozat  

 
Bazsi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Tapolcai 
Rendőrkapitányság (Sümegi Rendőrőrs) 2012. 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: 2012. december 31. 

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

 
Szentes László polgármester  elmondta, a jövőben az önkormányzat mozgástere 
valószínűleg szűkösebb lesz. Az idei évben is jelentős hiánnyal kellett kezdeni az évet, 
melyet próbáltak áthidalni. Az önkormányzat feladata elsősorban a kötelező feladatok 
ellátása. 2012. évben ismét átalakult a közfoglalkoztatás, minden évben változtatnak az 
erre vonatkozó szabályokon, sőt napról-napra, akár óráról-órára is történhet kisebb 
kiegészítés változtatás. Elektronikus formában jönnek az üzenetek, melyre gyors választ, 
adatszolgáltatást várnak. Az idei évben a start-munkaprogram keretében 20 fő 
foglalkoztatása vált lehetővé, rövid-, illetve hosszabb távon. Ez a fajta munkaprogram 
célzott támogatást foglal magába, minden projekt elemre külön kell támogatási igényt 
benyújtani. Nagyon szigorú kimutatást, elszámolást kell róla vezetni. Mezőgazdasági 
tevékenységre, patakmeder rendbetételére, mezőgazdasági utak, zártkerti utak 
karbantartását foglalta magába. /Kb. 200-250 t bazaltzúzalék lett az utakra elterítve./ 
Közmunkaprogram keretében 1 fő foglalkoztatását jelentette a kistérségi szinten 
meghirdetett parlagfű mentesítés.  
A 2012-es eredményeinkről elmondhatjuk, hogy a működőképességünket úgy tudtuk 
megtartani, hogy nem kellett hitelt felvenni. Jelentős foglalkoztatást tudott az 
önkormányzat biztosítani. A start-munka program keretében 10,5 millió forint támogatást 
nyertünk el, a bér és közterhei mellett, dologi kiadás, eszközbeszerzésre is nyílt lehetőség. 
Önerőből számos építési tevékenység folyt (közfoglalkoztatás keretében), a 
gyümölcsfeldolgozó és garázs külső és belső felújításához tudtunk így hozzájárulni. 
Térburkolat készült 120 m2 területen. Fedett tároló megvalósítására került sor az 
eszközeink számára. Az Ifjúsági klub külső vakolása is részben elkészült. LEADER pályázati 
támogatásból valósult meg a gyümölcsfeldolgozó felújítása. A „Helyben honos 
gyümölcsfajták feldolgozásának közösségi jellegű ösztönzése Bazsiban” elnevezésű 
program kertében lehetőségünk nyílt négy nagysikerű rendezvény megtartására, 
(december 2-án volt a záró ünnepség) ahol e gyümölcsfajták termesztése, feldolgozása, az 
almából készült termékek illetve ételek elkészítése kóstoltatása szerepelt a programban. E 
pályázat keretében nyertünk 5 millió forintot, 1,3 millió forint önerő mellett.  
Kistérségi szinten tartják fent a központi ügyeletet, és a járóbeteg-szakellátó központot 
Sümegen. Ezek fenntartásához Bazsi Önkormányzatának 1 millió forinttal hozzá kell 
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járulnia, hogy a helyi lakosok ezt a fajta szolgáltatást igénybe tudják venni.  
A jövőről röviden: 2013-ban az önkormányzat működését biztosítani kell, még 
takarékosabb gazdálkodással. A pályázati lehetőségek még nem ismertek a jövőre nézve. 
A közfoglalkoztatás talán még több személlyel fog megvalósulni, ha a benyújtott 
pályázataink eredményesek lesznek. Három közfoglalkoztatási projekt elem már jóvá van 
hagyva. Sümegcsehi-Bazsi összekötő út, hegyi utak karbantartása. A belterületi 
közúthálózati utak karbantartása. Az úgynevezett kazánprogram, mely a jelenlegi 
gázfűtést felválthatja biomassza tüzelésű kazánra (faaprítékkal lehet üzemeltetni), mely 2 
fő foglalkoztatását teszi lehetővé. Faluház, önkormányzati iroda, orvosi rendelő fűtését 
oldaná meg. 
A mezőgazdasági program őshonos baromfifajták tenyésztésével bővül. Keltető-, előnevelő 
tevékenységgel, illetve szántóföldi növénytermesztéssel is  foglalkozni szándékozunk. Ez a 
pályázat még nincs jóváhagyva, de megvalósulása esetén 11 fő foglalkoztatására nyílna 
újabb lehetőség. 
2013. évtől az új önkormányzati törvény értelmében bizonyos feladatokat más 
struktúrában kell megszervezni. Talán a legfontosabb változás a közös  önkormányzati 
hivatal létrehozása, melyet a törvény minimum 2.000 fő lakosságszám köré enged 
létrehozni. Sümegprága és Bazsi összesen 1.100 fő, így nem vagyunk alkalmasak rá. Erre 
önállóan a járáson belül mindössze Sümeg és Csabrendek képes. Pillanatnyilag úgy néz ki 
a helyzet, hogy az említett két település köré szerveződne közös hivatal, illetve 
kirajzolódott egy harmadik felállás Gógánfa központtal. Így három lehetséges választása 
volt Bazsi községnek. A képviselő-testület számtalan szempontot vett figyelembe a 
döntése során. A legfontosabb szempont az volt, hogy a helyi lakosság érdekei ne 
sérüljenek. Cél volt az, hogy a megszokott arcokkal találkozzon ügye intézése során a 
lakos, és lehetőleg helyben történjen az ügyintézés. A meglévő dolgozóknak szakmai 
információi, tapasztalata nem elhanyagolható érték, amit lehetőleg meg szerettünk volna 
tartani. Az új felállásban mind az öt dolgozónk munkájára számítanak. A távolság miatt itt 
helyben is lesz egy állandó ügyintéző.  Kérdés lehet, hogy mibe kerül ez az 
önkormányzatnak. Az új hivatal működését lehetőleg annyiból kívánjuk megoldani, amire 
az államtól finanszírozást kapunk.  Nem elhanyagolható, hogy hasonlóak legyenek a 
csatlakozni kívánó települések kondíciói, így az érdekérvényesítésre nagyobb esély 
kínálkozik. Mindent figyelembe véve Gógánfa bizonyult a legjobbnak. Gógánfa központtal 
11 település részvételével hoztuk létre a 2013 január 1–én induló hivatalunkat. 
Az önkormányzat nem vett fel hitelt. Vannak kötelezettségeik, a pályázati támogatást előre 
kellett finanszírozni, elszámolása folyamatban van, a kifizetési kérelem benyújtásra került. 
Helyi iparűzési adó visszafizetési kötelezettsége is van (2,5 millió Ft) az önkormányzatnak, 
mely bevétellel számoltak, de most vissza kell ezt az összeget fizetni. Elmondta, hogy 
Bazsi Önkormányzatának nincs olyan hitele amit az államnak kellene finanszírozni. Az 
adósságkonszolidáció Bazsi Önkormányzatát nem érinti.   
Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. 
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 
128/2012. (XII. 4.) határozat  
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 
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Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2. Napirend: Közérdekű bejelentések, javaslatok 
 
Szentes László polgármester kérte a megjelent lakosságot, tegyék fel a kérdéseiket a 
napirendre vonatkozóan. 
 
Kabai Miklósné bazsi lakos nehezményezte, hogy az önkormányzat Gógánfához 
történő csatlakozásáról nem kapott a lakosság korábban tájékoztatást. Továbbá 
nehezményezte, hogy a közhasznú dolgozókon kívül a fiatal lakosság nem vágja a háza 
előtt a füvet. 
 
Szentes László polgármester válaszolta, meggyőződése, hogy szakmai kérdésekben 
nem a lakosság feladata a döntés meghozatala. Véleménye szerint, a képviselő-testület 
maximálisan figyelembe vette a lakosság érdekeit.  
Elmondta, minden évben felhívja a lakosság figyelmét az árokpart rendbetételére, 
fűnyírásra, amely nem csak az önkormányzat feladata. 
 
Csikós Csaba alpolgármester jelezte, előnyösebb lesz a településnek az új felállás, 
mint most, a Sümegprágával való körjegyzőség esetében.   
 
Szentes László polgármester kérdezte, Horváth Zoltán Imréné gazd. főelőadótól, hogy 
anyagilag mit fog jelenteni ez településnek, és most mit jelent. 
 
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. válaszolta, az új közös önkormányzati hivatal 
költségvetéséhez várhatóan nem kell az önkormányzatoknak hozzájárulást fizetniük. 
Elmondta, teljesen átalakul a finanszírozás, mindent feladatra osztanak le. Nem lehet még 
tudni, hogy mennyit von el az állam a jelenlegi finanszírozáshoz képest. Jelenleg Bazsi a 
körjegyzőség költségvetéséhez 5-6 millió Ft-al járul hozzá. 
Elmondta, a jelenlegi dolgozók közül 1 fő Bazsin, 2 fő Sümegprágán látja el az ügyintézést. 
Azok a dolgozók maradnak helyben, akik eddig is a lakosság ügyeit intézték. A 
gazdálkodás feladatait a közös önkormányzati hivatalban látják el.  
 
Lenner Gáborné bazsi lakos elmondta, a templom-kertben lévő öreg gesztenyefák 
gyökere megemelte a kő keresztet, és a szomszéd ház falát. Szeretné ezt a problémát 
megoldani. 
 
Szentes László polgármester válaszolta, ez a probléma sajnos túl megy az 
önkormányzat hatáskörén.  Eddig is segítettünk, amiben tudtunk, ezt a jövőben is 
megtesszük. 
 
Lenner Gáborné bazsi lakos elmondta, hogy nagyon megköszöni a képviselő-testület 
és a polgármester munkáját, amit a falu lakosságáért végeznek. 
 
Szentes László polgármester  ez a dolgunk. 
Megkérdezte, van-e kérdés, hozzászólás, közérdekű javaslat.  
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Kérdés, hozzászólás, közérdekű javaslat nem volt.  
 
A polgármester a közmeghallgatást 21.05 órakor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 

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


