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

 
Szám: 412/22/2013. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 

     18,00 órakor megtartott 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 késése okát előre jelezte. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Borsné Marton Judit aljegyző 
       Németh Zsuzsanna kuratórium elnök 1. napirend vonat- 
       kozásában 

  Horváth Zoltán Imréné gazdálkodási főelőadó 2., 4. 
            napirend vonatkozásában 

 
Jegyzőkönyvvezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Szentes László polgármester tisztelettel köszöntötte az ülésen megjelenteket, az ülést 
megnyitotta. 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 4 megválasztott képviselő közül 3 fő 
és a polgármester jelen van. 
Javasolta a meghívóban közölt napirend elfogadását. 
 
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta a következők szerint: 
 
NAPIREND 
 

1. Egészségügyi és Kulturális Ellátásáért Közalapítvány beszámolója 
          Előterjesztő: Németh Zsuzsanna alapítvány elnök 
 

2. Javaslat Sümegprága Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására  
Előterjesztő: Szentes László polgármester 
     Varga Mónika óvodavezető 
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3. Éves ellenőrzési jelentés 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

4. Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
5. Átfogó értékelés Bazsi Község Önkormányzata 2012. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Borsné Marton Judit aljegyző 

 
6. Lakossági környezet állapotáról szóló tájékoztatás 

Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

7. Vegyes döntést igénylő ügyek 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA 
1.Napirend:  
     Tárgy: Egészségügyi és Kulturális Ellátásáért Közalapítvány beszámolója  
                Előterjesztő: Németh Zsuzsanna alapítvány elnök 
 
(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester felkérte Németh Zsuzsanna kuratórium elnökét, 
ismertesse a beszámolót.   
 
Németh Zsuzsanna alapítvány elnök ismertette a beszámolót. 
 
Szentes László polgármester megköszönte a beszámoló ismertetését, mivel kérdés 
hozzászólás nem volt, javasolta a határozati javaslat elfogadását.  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
         26/2013. (IV. 29.) határozata 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Bazsi Község 
Önkormányzatának Egészségügyi és Kulturális Ellátásáért Közalapítványa 
2012. évi beszámolóját és azt a melléklet szerint elfogadta.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodni szíveskedjen.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2013. május 6. 
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2.Napirend: 
Tárgy: Javaslat Sümegprága Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására  
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

  Varga Mónika óvodavezető 
 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 

Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. elmondta, hogy Varga Mónika óvodavezető jelezte, 
hogy nem tud részt venni a képviselő-testületi ülésen, és az előterjesztéssel kapcsolatban 
kiegészíteni valója nincs.  

Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy az óvoda a 
kiadások tekintetében 98%-ban teljesített. 

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a Napközi Otthonos Óvoda 
2012. évi beszámolójának elfogadását.        
   

A képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2012. évi gazdálkodásáról 
szóló beszámolót 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a 
következő  határozatot hozta: 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
         27/2013. (IV. 29.) határozata 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV törvény 91. §- ának megfelelően a Napközi Otthonos Óvoda 
Sümegprága 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 
 
 

1.  Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága , mint önállóan működő  költségvetési 
szerv vagyonát az előterjesztés 1. mellékletében részletezett záró mérlegadatok 
alapján  állapítja meg. 
  

2. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága    2012. évi  
 

a)  bevételi főösszegének teljesítése             13 360 ezer  Ft 
b)  kiadási főösszegének teljesítése              13 197 ezer  Ft  
 
2.1  A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az                  
       előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. 
 

3. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága  2012. évi pénzmaradványát a 4. 
mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 
Felelős: Szentes László  polgármester 
Határidő: azonnal 
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3. Napirend: 
Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés 

Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a tavalyi 
évben a belső ellenőrzés megtörtént, kérdéses, hogy az idei évben ennek megvalósítása 
hogyan történik, tekintettek arra, hogy ezt a  kötelezettséget jogszabály írja elő. A 
kistérségi társulás keretében gondolja ennek megvalósítását, pillanatnyilag dolgozunk a 
társulásnál ennek megvalósításán. Javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
28/2013. (IV. 29.) határozata 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi 
ellenőrzési jelentést elfogadja. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4. Napirend: 
Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló  

beszámoló elfogadására 
         Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Tobak Ferenc képviselő a terembe 18,18 órakor megérkezett, így a képviselő-testület 
létszáma 5 főre emelkedett. 
 
Szentes László polgármester ismertette Bazsi Község Önkormányzata 2012. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót. Elmondta, hogy nem volt könnyű az 
elmúlt esztendőt túlélni. Sajnos a bevételek nem a tervezetnek megfelelően folytak be. 
Volt olyan pályázat, amit elő kellett finanszíroznia az önkormányzatnak, nem kevés anyagi 
terhet jelentve ezzel. Két vállalkozás tekintetében keletkezett iparűzési adó visszafizetési 
kötelezettségük, ezzel is jelentős mértékben nehezedett az önkormányzat helyzete. 
Elmondta, bízik abban, hogy lesz lehetősége az önkormányzatnak ÖNHIKI-s, vagy hasonló 
kiegészítő pályázati  benyújtására.  Ismertette továbbá, az önkormányzati felzárkóztatási 
támogatási pályázat keretein belül történő építési munkák határidő módosítása ügyében 
érkezett Belügyminisztériumtól érkezett állásfoglalást. /Mellékelve a jegyzőkönyvhöz./ 
Elmondta, hogy nehézkesnek ítéli az információáramlást az új önkormányzati hivatalon 
belül. 
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Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet 
elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta, és megalkotta a következő rendeletét: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 
 
Bazsi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 
 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
5. Napirend: 
Tárgy: Átfogó értékelés Bazsi Község Önkormányzata 2012. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
         Előterjesztő: Borsné Marton Judit aljegyző 
 
 
Szentes László polgármester felkérte Borsné Marton Judit aljegyzőt ismertesse az 
előterjesztést.  
 
Borsné Marton Judit aljegyzőt ismertette az előterjesztést.  
 
Szentes László polgármester javasolta a képviselő-testületnek az átfogó értékelés 
Bazsi Község Önkormányzata 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról tárgyú előterjesztés, 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 
29/2013. (IV. 29.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
szóló – mellékelt - átfogó értékelést elfogadja. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott átfogó értékelést a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére 
megküldeni szíveskedjék. 
 
Felelős: Pallér Edina jegyző 
Határidő: 2013. május 31. 

 
6. Napirend: 

Tárgy: Lakossági környezet állapotáról szóló tájékoztatás  
     Előterjesztő: Szentes László polgármester 
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(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Kiegészítésként elmondta, 
hogy az átmenő forgalom miatt a településen jelentős a zaj- és rezgésterhelés. 
 
Tobak Ferenc képviselő elmondta, a bánya újbóli működése miatt megint porzik a 
bánya út. 
 
Szentes László polgármester javasolta az előterjesztés elfogadását. 
Mivel több 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 
30/2013. (IV. 29. ) határozata 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lakossági 
környezet állapotáról szóló tájékoztatást elfogadja. 

Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a környezet általános 
védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdése e) 
pontja, valamint 51. § (3) bekezdése alapján a lakosságot a 
környezet állapotáról a Képviselő-testület által elfogadott 
tájékoztatás közzétételével tájékoztatni szíveskedjék. 

Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2013. április 30. 
 
 

7. Napirend: 
Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 

a) – Javaslat pályázat benyújtására /Közbiztonság növelését    
     szolgáló fejlesztések megvalósítása a településen/    

          Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

Szentes László polgármester ismertette a pályázati kiírást. Elmondta, hogy az átmenő 
forgalom vonzza a településen a bűnelkövetést. Véleménye szerint, a térfigyelő rendszer 
kialakítása visszatartó erő lenne. Mivel az önkormányzat nem részesült 
adósságkonszolidációban, ezért nem kell önerőt biztosítania a pályázathoz. 16 kamerás 
rendszer kiépítését tervezik, közel 8 millió Ft összegben.  
 
Tobak Ferenc képviselő véleménye szerint, ez a fajta fejlesztés elsőnek úgy tűnik, hogy 
nem kerül semmibe, de ennek is lesz fenntartási, karbantartási költsége, ami nem kevés 
összeget jelent majd az önkormányzatnak. 
 
Szentes László polgármester elmondta, a lakosság nem venné rossz néven, hogyha 
ilyen közbiztonságot javító dolog jönne létre a településen. Az elektromos fogyasztása a 
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rendszernek nem olyan nagy, hogy a település ezt ne tudná kigazdálkodni. Javasolta a 
pályázat benyújtását. 
 
 A képviselő-testület a határozati javaslatot 4 igen, 1 tartózkodással – ellenszavazat nélkül 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
31/2013. (IV. 29.)  határozata 
1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes 
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM 
rendelet alapján a „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 
megvalósítása” pályázati célra támogatási igényt nyújt be a Bazsi 
Község Önkormányzata közigazgatási területén térfigyelő 
kamerarendszer kiépítésére  az alábbi pénzügyi feltételekkel: 

 
Támogatási igény összege:   7.935.415 Ft 
Önkormányzati saját erő összege:      0 Ft 
A fejlesztés összköltsége:    7.935.415 Ft 
 
2. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy 
az önkormányzat nem részesült a Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C. § (1) 
bekezdése szerinti törlesztési célú támogatásban, vagy a Kvt. 72. § 
(1)-(2) bekezdései alapján adósságkonszolidációban, így a támogatási 
mértéke a fejlesztéshez szükséges összeg 100%-a. 
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 
beadására, a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok és 
nyilatkozatok aláírására. 
 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 
kedvező bírálata esetén a támogatási szerződés aláírására. 

 
Határidő: pályázat beadása 2013.05.02., szerződéskötés a támogató 

döntést követően 
Felelős: Szentes László polgármester 

 
 

b) - DRV Zrt. megkeresése /Víziközmű rendszer fenntarthatósága, 
2013-2015. évi beruházási- felújítási és pótlási terv/     

      Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

Szentes László polgármester ismertette a DRV Zrt. megkeresését. /Mellékelve a 
jegyzőkönyvhöz./ A terv felsorolja mindazon szükséges értéknövelő felújításokat, 
fejlesztéseket, beruházásokat, illetve felújítási és pótlási munkákat melyek megvalósítása 
elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. Javasolta annak elfogadását, hiszen 
a szolgáltató cég szakértő munkatársai állították össze.  
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Mivel 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 
32/2013. (IV. 29. ) határozata 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a DRV Zrt. által 
megküldött „Bazsi szennyvízrendszerének 2013. évi beruházási, 
felújítási és pótlási terve 2014. és 2015. éves kiegészítéssel” tárgyú 
javaslatával egyetért.   
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a döntésről a szolgáltatót értesíteni 
szíveskedjen.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2013. május 20. 

 
 

c) - Tájékoztatások     
      Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 

Szentes László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a kistérségi 
társulás megvizsgálta a járóbeteg szakellátó központ 2013. évi bevételi és kiadásait és 
ennek alapján arra a következtetésre jutott, hogy az állami finanszírozással és a 21 
fenntartó önkormányzat költségvetéseiben beállított támogatásokkal együtt sem nyújt 
fedezetett a működésre. Nonprofit Kft igazgatója szerint az egy hónap bevételeinek és 
kiadásainak összehasonlításaiból nem lehet az egész éves működést megítélni, várhatóan 
az állami- és az önkormányzati finanszírozásokkal a feladat ellátható. A társulás úgy 
határozott, hogy fél év adatainak összevetése után újból megvizsgálja az intézmény 
működését.  
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Start munka program keretében beszerzésre került a 
tervezett az MTZ 820 típusú mezőgazdasági gép. Az önkormányzatnak a program ez 
évben nem nyújtott fedezetet a traktorhoz szükséges földművelőeszközök beszerzésére, 
egy helyi gazdával együttműködve tudták a szántóföldet megművelni, elvetni. Nehéz 
feladat volt a területet visszafoglalni a természettől. Ezúton is megköszönte segítségét a 
gazdának. 
Tájékoztatta továbbá a képviselőket, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Helyettes 
Államtitkárság Szociális Szövetkezetek Programkoordinációs Iroda vezetője Dr. Sipos Gyula 
r.vezérőrnagy úrnak megkeresését, a szociális szövetkezet működésének biztosítása 
ügyében./Tájékoztatás a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Elmondta, hogy a startmunka 
program mezőgazdasági projektjének tekintetében végzett munkát eddig is  
felelősségteljesen végezték, különös tekintettel annak önfenntartó képességének 
biztosítására. Jelenleg azt kérik az önkormányzattól, hogy konkrétan tervezze meg a 
szövetkezet bevételét, hány főből állna (hátrányos helyzetű emberek), milyen eszközöket 
venne át az önkormányzattól. Több kérdést is felvet ez a feladat, ki vállalja fel a 
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szövetkezet vezetését, van-e a bevont személyekben megfelelő felelősség érzett. Teljesen 
tanácstalan ez ügyben. 
 
Tobak Ferenc képviselő véleménye szerint, az íróasztal mellett ülő emberek nem 
tudják, és nem látják, hogy milyen problémák vannak a településeken. Ezek a 
közfoglalkoztatott emberek kiszorultak a munka világából, és nem tudnak oda visszajutni. 
Ne várják tőlük, hogy most a szövetkezet megalakítása folytán önellátóvá válljanak. Ebből 
a 47.000 Ft-os fizetéstől, amit most kapnak, ne várjanak csodát. Mi motiválná a dolgozót. 
Azt is még jobbnak tartotta, amikor 60.000 Ft körül kaptak fizetést.  
 
Csikós Csaba alpolgármester jelezte, hogy a pályán összetört egy focikapu, ami 
balesetveszélyes. Kérte, hogy javíttassa meg az önkormányzat, vagy távolítsa el, mivel a 
balesetveszélyt el kell hárítani. 
 
Szentes László polgármester válaszolta, a holnapi napon mennek oda füvet vágni, és 
intézkedik az ügyben. 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, Szentes László polgármester a nyilvános ülést 
20,30 órakor bezárta. 
 

K. m. f. 
 
 
 

Szentes László         Borsné Marton Judit 
  polgármester           aljegyző 


