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

 
 
Szám: 412/10/2013.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 20-án 
17,35 órakor kezdődött  nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Bazsi Község Önkormányzata Irodája 
       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: Borsné Marton Judit aljegyző 
         Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. 
                              
Jegyzőkönyvvezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Szentes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.  
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 4 fő megválasztott képviselő és 
a polgármester jelen van. 
Az ülést megnyitotta.  
 
Szentes László polgármester javasolta megtárgyalni a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta a következők szerint: 
 
Napirend 
 

1.  Javaslat Bazsi Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésére 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

2. Javaslat a falugondnoki szolgálat szakmai programjának elfogadására  
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
3. Javaslat a szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadására 

Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

4. Vegyes, döntést igénylő ügyek 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
1.Napirend: 
Tárgy: Javaslat Bazsi Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésére  

   Előterjesztő: Szentes László polgármester                         
 
(Előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester  ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy e 
napirend keretében tárgyalják a Napfény Szociális Segítő Központ, és a Sümegi 
Kistérségi Többcélú Társulás 2013. évi költségvetését. Mellékelve a jegyzőkönyvhöz. 
A Napfény Szociális Segítő Központ által ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok 
közül, a támogató szolgálat költségvetési adatait nem tudja elfogadni, Bazsi Község 
Önkormányzata évek óta nem veszi igénybe ezen szolgáltatási formát. A társulási 
megállapodásnak és a polgármesteri egyeztetésen elhangzottaknak megfelelően az 
önkormányzat nem köteles a támogató szolgálat működési kiadásait támogatni, 
finanszírozni. 
Elmondta, a házi segítségnyújtás tekintetében nehezményezi, hogy a költségvetés 
bevétel-kiadás különbözete 0,- Ft, mivel az elmúlt években mindig kaptak vissza erre 
a feladatra vonatkozóan valamennyi összeget. A feladat hatékonyabb, 
színvonalasabb ellátása érdekében az önkormányzat közfoglalkoztatás keretében 
plusz dolgozót biztosít. Ennek ellenére, a költségvetési táblázatokban szereplő 
foglalkoztatotti létszámadatok növekedést mutatnak. Az intézmény létszám 
növeléséről az önkormányzatok nem kaptak értesítést, a költségvetés megküldése 
során szembesültek ezzel a ténnyel.  
Ismertette a Napfény Szociális Segítő Központ Sümeg által biztosított családsegítés 
szolgálat, a gyermekjóléti szolgálat és a területi védőnői szolgálat 2013. évi 
költségvetését, valamint ezen belül az önkormányzatot terhelő hozzájárulások 
összegét.  
Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. 
 
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. elmondta, hogy csökkent az állami 
támogatás a házi segítségnyújtás feladatra vonatkozóan, ezen kívül a minimálbér is 
emelkedett, véleménye szerint elfogadható a 0-ás kimutatás. 
 
Szentes László polgármester  javasolta a Napfény Szociális Segítő Központ 
Sümeg által biztosított házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti-, és védőnői 
szolgálat 2013. évi költségvetésének elfogadását.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   13/2013. (II. 20.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napfény 
Szociális Segítő Központ Sümeg – házi segítségnyújtás, 
családsegítés, gyermekjóléti- és területi védőnői  szolgálatra 
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vonatkozó – 2013. évi költségvetést a mellékelt előterjesztés 
szerint elfogadja, beleértve az önkormányzati hozzájárulások 
összegét is. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodni, és a pénzeszköz átadására vonatkozó 
megállapodást aláírni szíveskedjék.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Szentes László polgármester  javasolta, hogy az önkormányzat szűkös anyagi 
helyzetére való tekintettel a képviselő-testület ne fogadja el a Napfény Szociális 
Segítő Központ Sümeg támogató szolgálat 2013. évi költségvetését.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   14/2013. (II. 20.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napfény 
Szociális Segítő Központ Sümeg támogató szolgálatra vonatkozó 
– 2013. évi mellékelt  költségvetést - nem fogadja el.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodni szíveskedjék.   
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szentes László polgármester ismertette a Napfény Szociális Segítő Központ 
támogató szolgálat működtetésére vonatkozó előterjesztést. Mellékelve a 
jegyzőkönyvhöz. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   15/2013. (II. 20.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete figyelemmel 
arra, hogy a Támogató szolgálat működtetéséhez támogatásban 
nem részesül, a 2013. évi költségvetésében a szolgálat 
működtetéséhez és fejlesztéséhez szükséges fedezetet saját 
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forrásból biztosítani nem tudja, ezért a Támogató Szolgálat 2013. 
február 28. napjával történő megszüntetése mellett dönt. 

 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen 
határozatában foglaltaknak megfelelően kezdeményezze a 
Szociális Intézményi Társulás tagjainál a Társulási Megállapodás 
módosítását. 

 
 Felelős: Szentes László polgármester 
 Határidő: 2013. február 28. 
 
Szentes László polgármester ismertette a Fazekas József Általános Iskola és 
Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsöde Sümegcsehi bejáró 
gyermekek étkezésre vonatkozó állami finanszírozáson felül fizetendő összegre 
vonatkozó kérelmet. Javasolta, hogy a képviselő-testület ne járuljon hozzá a kért 
támogatáshoz.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  
        Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

16/2013. (II. 20.)  határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  Fazekas 
József Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda és 
Egységes Óvoda-Bölcsöde Sümegcsehi  bejáró gyermekek 
étkezésére vonatkozó hozzájárulást megtárgyalta, annak 
elfogadásával nem ért egyet. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodni szíveskedjék. 
 
Felelős: Szentes László polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
Szentes László polgármester ismertette a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 
2013. évre vonatkozó költségvetését - mellékelve a jegyzőkönyvhöz -, és javasolta 
annak elfogadását.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2013. (II. 20.)  határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sümegi 
Kistérségi Többcélú Társulás 2013. évi költségvetését a mellékelt 
előterjesztés szerint elfogadja, beleértve az önkormányzati 
hozzájárulások összegét is. 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodni, és a pénzeszköz átadására vonatkozó 
megállapodást aláírni szíveskedjék.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
Szentes László polgármester ismertette a Veszprém Megyei Falugondnokok 
Egyesülete Hidegkút megkeresését, mely szerint anyagi támogatást kérnek a 2013. 
évre. Javasolta, hogy ismerve az önkormányzat szűkös költségvetését, ezért sajnos 
nem áll módjában a kérelmezők ez irányú kérését teljesíteni. 
 
Tobak Ferenc képviselő elmondta, hogy az ősszel kreditpontot jelentő 3 napos 
továbbképzésen vett részt mint falugondnok, és többszöri érdeklődés után, a mai 
napig sem kapta meg róla az igazolást. 
 
Szentes László polgármester válaszolta, felveszi az érintettel a kapcsolat ez 
ügyben. 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslat elfogadását.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  
        Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

18/2013. (II. 20.)  határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete - 
figyelemmel az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére - 
sajnos 2013. évben a támogatás iránti kérelmeket – így a 
Veszprém Megyei  Falugondnokok Egyesülete Hidegkút 
kérelmét - nem áll módjában teljesíteni. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e 
határozatáról az érintettet értesíteni szíveskedjék.   
 
Felelős: Szentes László polgármester  
Határidő: azonnal 

 
Szentes László polgármester ismertette az önkormányzat 2013. évi 
költségvetését, rendelet-tervezetet. Elmondta, elég nagy hazárdjáték elfogadni ezt a 
költségvetést ebben a formában. A törvény szerint nem lehet sem hiányt, sem hitelt 
tervezni. Szükséges a bevételeket növelni. 
Az intézményi működési bevételek alatt a szokásos intézményi bevételek 
szerepelnek. A sírhelyek felmérése tekintetében szükséges lenne a parcellázás 
megvalósítása, ezáltal a lejárt sírhelyek megváltása miatt az érintettek felszólítása 
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fizetési kötelezettségükre. Rengeteg régi sírhely van. A temető gondozása jelentős 
összegbe kerül éves szinten az önkormányzatnak.  
Az értékesítés alatt a Startmunka keretében megtermelt mezőgazdasági termékek 
értékesítését kell érteni, az üzleti tervben is ez az összeg szerepel. 
 
Tobak Ferenc képviselő elmondta, nem érti, hogy miért kell először a Közös 
Önkormányzati Hivatal költségvetését elfogadni, és csak utána az önkormányzatét. 
Így nem is lehet tudni, hogy mennyi pénzből gazdálkodhat az önkormányzat. 
Nehezményezi, hogy kb 150 eFt/fő/év cafetéria juttatást kapnak a közös hivatal 
dolgozói, míg az önkormányzati dolgozóknál meg van húzva a nadrágszíj és csak 60 
eFt/fő/év ez a juttatás. Véleménye szerint, ha Bazsi Önkormányzatának 
takarékoskodni kell, akkor a közös hivatal is takarékoskodjon. 
 
Borsné Marton Judit aljegyző válaszában elmondta, a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló törvény értelmében a köztisztviselő – külön jogszabályokban meghatározott 
mértékkel és feltételekkel - cafeteria-juttatásra jogosult, míg a közalkalmazottak 
tekintetében ez a fajta juttatás adható. 
 
Szentes László polgármester véleménye szerint, furcsa helyzet, hogy az 
önkormányzati dolgozóknak nem tudnak annyi cafeteria juttatást adni, mint a közös 
hivatal dolgozóinak. Elmondta, ennél alacsonyabban nem lehetet tervezni a közös 
hivatal költségvetését. A társulás minden tagja ragaszkodott a legminimálisabb 
költségvetéshez. 
 
Fekete Gézáné képviselő elmondta, hogy úgy szavaztak Gógánfán a közös hivatal 
költségvetéséről, hogy azt se tudták, hogy az önkormányzatnak mennyi a pénze. 
 
Szentes László polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, 
szavazásra bocsátotta az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal – tartózkodás nélkül - megalkotta a 
következő rendeletét:  
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   
  2/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelete 
   

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

     
2.Napirend: 
Tárgy: Javaslat a falugondnoki szolgálat szakmai programjának elfogadására 

   Előterjesztő: Szentes László polgármester   
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./                       
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Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést, és a falugondnoki 
szolgálat szakmai programját. Javasolta elfogadásra. 
Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. 
 
Tobak Ferenc képviselő elmondta, hogy 2006-ban a falugondnoknak még 
szerepelt túlóra elszámolás, munkaruha, és közel 2 MFt volt a juttatás. Jelenleg ez 
kevesebb. 
 
Szentes László polgármester elmondta, munkaruhát 2013-ban biztosítanak a 
falugondnok részére. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslat 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  

19/2013. (II. 20.)  határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
falugondnoki szolgálat szakmai programját a mellékletben 
foglaltak szerint elfogadja.  

 
 Felelős: Szentes László polgármester 
 Határidő: azonnal 

 
3.Napirend: 
Tárgy: Javaslat a szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadására 

  Előterjesztő: Szentes László polgármester   
 
Szentes László polgármester ismertette az étkeztetés szakmai programját.  
Javasolta elfogadását.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslat 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  

20/2013. (II. 20.)  határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
étkeztetés szakmai programját a mellékletben foglaltak 
szerint elfogadja.  

 
 Felelős: Szentes László polgármester 
 Határidő: azonnal 
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4.Napirend: 
Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 

   Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására a helyi önkormányzatok közművelődési     
   érdekeltségnövelő támogatására 
   Előterjesztő: Szentes László polgármester 

                                       
/Határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy lehetősége nyílott az 
önkormányzatnak a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtására, 
azonban ehhez bár az önrészt az önkormányzat költségvetése tartalmazza, külön 
testületi döntésre van szükség.  
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal –ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
              21/2013. (II. 20.)  határozata 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatására 
pályázatot kíván benyújtani. 
 
Saját forrás bruttó:                            190.000.- Ft; 
 
A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2013. évi 
költségvetésében – az I. Cím 910502 közművelődési 
intézmények, közösségi színterek működtetése alcím, kisértékű 
tárgyi eszközök, valamint ÁFA sora - tartalmazza, felkéri továbbá 
a polgármestert az önkormányzat nevében a pályázat 
benyújtására. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Mivel az ülésnek több tárgya nem volt, Szentes László polgármester a nyilvános ülést 
20,35 órakor bezárta, rövid szünet után a képviselő-testület zárt ülésen folytatta 
tovább munkáját. 
 

K.m.f. 
 
 

 
Szentes László      Borsné Marton Judit  
polgármester                 aljegyző 


