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

 
Szám: 290- 4/2012. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült:  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Sümegprága  
               Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 13-án   
               17,30 órakor kezdődött nyilvános együttes üléséről. 
 
Az ülés helye: Bazsi Község Önkormányzata Irodája 
                       8352 Bazsi, Fő u. 91. 
 
Jelen vannak: 
Bazsi Község Önkormányzata részéről: 
      Szentes László polgármester 
      Csikós Csaba alpolgármester 
      Fekete Gézáné képviselő 
      Németh Rita képviselő 
      Tobak Ferenc képviselő 
       
Sümegprága Települési Önkormányzat részéről: 
      Csőbör Károly polgármester 
      Szente Kálmán alpolgármester 
      Valente József képviselő 
      Varga Tibor képviselő 
             
Németh Béla képviselő távolmaradása okát előzetesen jelezte.  
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Kalla Kálmán alpolgármester 

    Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
           Horváth Zoltán Imréné gazd.főea. (1, 2. napirendnél) 
           Varga Mónika óvodavezető  (1 napirendnél) 
 
Jegyzőkönyv-vezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Szentes László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozatképes, mivel a 
megválasztott 4 fő képviselő és a polgármester megjelent. 
  
Csőbör Károly polgármester köszöntötte az együttes ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 
határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselő közül 3 fő és a polgármester 
megjelent.  
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Szentes László polgármester az együttes ülést megnyitotta.  
 
Csőbör Károly polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Valente József 
képviselőt és Szente Kálmán alpolgármestert.  
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta. 
 
Szentes László polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottságot, hogy tájékoztassa 
a képviselő-testületet a vagyonnyilat-tételi kötelezettség teljesítéséről. 
 
Fekete Gézáné Ügyrendi Bizottság Elnöke tájékoztatta a képviselő-testületet, 
hogy a képviselők és a polgármester úr a 2012. évi vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségüknek a jogszabály szerinti határidőben eleget tettek.  
 
Csőbör Károly polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottságot, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testületet a vagyonnyilat-tételi kötelezettség teljesítéséről. 
 
Valente József Ügyrendi Bizottság Elnöke tájékoztatta a képviselő-testületet, 
hogy a képviselők és a polgármester úr a 2012. évi vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségüknek a jogszabály szerinti határidőben eleget tettek.  
 
Szentes László polgármester javasolta megtárgyalni a meghívóban közölt 
napirendi pontokat. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint elfogadta. 
 
Csőbör Károly polgármester javasolta megtárgyalni a meghívóban közölt 
napirendi pontokat. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint elfogadta. 
 
Napirend 

 
1. Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2012. évi költségvetésére  

Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
     Varga Mónika óvodavezető 

 
2. Javaslat Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2012. évi 

költségvetésére 
Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 

 
3. Vegyes, döntést igénylő ügyek  
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1. Napirend 
Tárgy: Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2012. évi költségvetésére 

Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
                     Varga Mónika óvodavezető 
 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy az 
óvoda költségvetése nagyon szűkösen lett tervezve, az anyagi körülmények miatt. 
Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 3 
igen, 1 nem  szavazattal – tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  1/2012. (II. 13.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi 
Otthonos Óvoda Sümegprága 2012. évi költségvetését elfogadja. 
A Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága költségvetése Sümegprága 
Települési Önkormányzat 2012. évi költségvetésében önálló címet alkot. 

 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szentes László polgármester elmondta, az óvoda költségvetését elfogadhatónak 
tartja. Javasolta annak elfogadását.  
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 
  1/2012. (II. 13.) határozata 

Bazsi  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a Napközi Otthonos 
Óvoda Sümegprága 2012. évi költségvetését elfogadja. 
A Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága költségvetése Sümegprága 
Települési Önkormányzat 2012. évi költségvetésében önálló címet alkot. 

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 
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2. Napirend 
Tárgy: Javaslat Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2012. évi  
            költségvetésére 

  Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Szentes László polgármester elmondta, hogy talán ez az utolsó alkalom, hogy a 
körjegyzőség költségvetését tárgyalják a testületek. A jövő évtől más felállásban 
történik a feladatellátás. Részéről őt fájdalmasan érinti, mivel a változások mindig 
ilyenek. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette az előterjesztést. Elmondta, 
hogy a körjegyzőség a tavalyi évihez hasonlóan kapja az állami normatívát. Az ÁFA 
változást a dologi kiadás tartalmazza. Személyi juttatás vonatkozásában az új 
minimálbér összegére történő emelés – egy személy esetében – miatt van a 
többlettervezés. Az SZJA-ban is történt változás, így kereset-kiegészítésben 
részesülnek azok, akiket hátrányosan érint. Az előterjesztés visszafogott, takarékos, 
ésszerű gazdálkodáson alapszik.  
 
Szentes László polgármester megköszönte a jegyző asszonynak az előterjesztés 
ismertetését és a kiegészítést. Elmondta, a körjegyzőség költségvetése a tavalyi 
szinten lett megtervezve, semmi extrát nem tartalmaz, a működést biztosítani kell. A 
cafeteria juttatás minden intézményen belül egységesen bruttó 200.000.- Ft-on lett 
tervezve.  
 
Valente József képviselő elmondta, hogy nem tudja elfogadni sem az óvoda, sem 
a körjegyzőség költségvetését. Meg kell beszélniük, hogy hogyan lehet csökkenteni a 
kiadásokat. 
 
Csőbör Károly polgármester mivel további kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt, 
szavazásra bocsátotta a Körjegyzőség költségvetésének elfogadását.   
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslat 3 igen, 1 nem 
szavazattal – tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  2/2012. (II. 13.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Sümegprága 
és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetését 
elfogadja. 
A Körjegyzőség költségvetése Sümegprága Települési Önkormányzat 
2012. évi költségvetésében önálló címet alkot. 

 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
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Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a Körjegyzőség 
költségvetésének elfogadását.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta, és az alábbi határozatott hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2012. (II. 13.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sümegprága és Bazsi 
Községek Körjegyzőségének 2012. évre vonatkozó költségvetését 
elfogadja.  
A Körjegyzőség költségvetése Sümegprága Települési Önkormányzat 
2012. évi költségvetésében önálló címet alkot. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3.Napirend 
Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 

- A köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező,      
   2012. évre szóló kiemelt célok meghatározása 

   Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
                Szentes László polgármester 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Megkérdezte, hogy az 
előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás. 
 
Csőbör Károly polgármester mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 4 
igen  szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta, és a következő 
határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
  3/2012. (II. 13.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Sümegprága 
és Bazsi Községek Körjegyzősége köztisztviselői 
teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2012. évi kiemelt célokat 
az alábbiak szerint határozza meg: 
 
1. Különös figyelmet kell fordítani a közigazgatás átszervezésében való 

közreműködésre.  
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2. Fokozott gondot kell fordítani az önkormányzati működéshez 
szükséges pénzeszközök hatékony, ésszerű, takarékos 
felhasználására, az önkormányzatok követeléseinek beszedésére, 
behajtására.  

 
3. Kiemelt figyelmet kell fordítani a különböző – önkormányzati 

ellátások igénybevételére vonatkozó jogszabályi előírások 
érvényesülésének vizsgálatára. A társhatóságokkal együttműködve, 
illetve az ügyfelek tájékoztatásával lehetőség szerint meg kell előzni 
az ellátások jogosulatlan igénybevételét.  

 
4.  A Körjegyzőség szempontjából változatlanul az ügyfél-centrikus,  
     szolgáltató közigazgatás tekintendő alapul. Kiemelt figyelmet kell  
     fordítani a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános  
     szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseinek  
     alkalmazására, valamint a lakossági panaszok, közérdekű  
     bejelentések gyors, szakszerű intézésére és az állampolgárok  
     tájékoztatására. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a körjegyző, valamint a 
körjegyzőt a köztisztviselők 2012. évi teljesítménykövetelményeinek 
fenti célok figyelembevételével történő elkészítésére és kiadására, 
továbbá mindezek alapján a munkateljesítmények értékelésére.  
 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
     Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
Határidő: /a teljesítménykövetelmények kiadására/ azonnal  
                /értékelésre/                            2012. december 31.  

 
 
Szentes László polgármester mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
Bazsi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a javaslatot 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
  Bazsi Község  Önkormányzata Képviselő-testületének  
  3/2012. (II. 13.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sümegprága és Bazsi 
Községek Körjegyzősége köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek 
alapját képező 2012. évi kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza 
meg: 
 
1. Különös figyelmet kell fordítani a közigazgatás átszervezésében való 

közreműködésre.  
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2. Fokozott gondot kell fordítani az önkormányzati működéshez 
szükséges pénzeszközök hatékony, ésszerű, takarékos 
felhasználására, az önkormányzatok követeléseinek beszedésére, 
behajtására.  

 
3. Kiemelt figyelmet kell fordítani a különböző – önkormányzati 

ellátások igénybevételére vonatkozó jogszabályi előírások 
érvényesülésének vizsgálatára. A társhatóságokkal együttműködve, 
illetve az ügyfelek tájékoztatásával lehetőség szerint meg kell előzni 
az ellátások jogosulatlan igénybevételét.  

 
4.  A Körjegyzőség szempontjából változatlanul az ügyfél-centrikus,  
     szolgáltató közigazgatás tekintendő alapul. Kiemelt figyelmet kell  
     fordítani a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános  
     szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseinek  
     alkalmazására, valamint a lakossági panaszok, közérdekű  
     bejelentések gyors, szakszerű intézésére és az állampolgárok  
     tájékoztatására. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a körjegyző, valamint a 
körjegyzőt a köztisztviselők 2012. évi teljesítménykövetelményeinek 
fenti célok figyelembevételével történő elkészítésére és kiadására, 
továbbá mindezek alapján a munkateljesítmények értékelésére.  

 
Felelős: Szentes László polgármester 
     Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
Határidő: /a teljesítménykövetelmények kiadására/ azonnal  
             /értékelésre/                            2012. december 31.  

 
 
 

- Tájékoztató a körjegyző teljesítményértékeléséről 
           Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/ Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Szentes László polgármester megkérdezte a körjegyzőt, hogy egyetért-e a 
napirend nyilvános ülésen történő tárgyalásával, vagy kéri zárt ülés elrendelését. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző egyetértett a napirend nyilvános ülésen 
történő tárgyalásával. 
 
Szentes László polgármester felkérte Csőbör Károly polgármestert a tájékoztató 
ismertetésére. 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a 
körjegyző asszony a jogszabályokat maximálisan betartja és betartatja, a rábízott 
feladatokat maradéktalanul ellátja, ügyfél centrikus.   
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Szentes László polgármester egyetértett Csőbör Károly polgármester úrral. 
Kérdezte, hogy van-e kérdés, vélemény. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
Kérte a tájékoztató tudomásul vételét.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatót 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – tudomásul vette.  

 
Csőbör Károly polgármester kérte a tájékoztató tudomásul vételét.  
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót 4 igen  
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – tudomásul vette. 
 
 
Szentes László polgármester az együttes ülést 17,52 órakor bezárta. 
 
 
 
     K.m.f. 
 
 
 
 
Szentes László       Csőbör Károly               Vincze József Ágostonné dr. 
polgármester                 polgármester            körjegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 
      Valente József         Szente Kálmán 
        képviselő             alpolgármester 


