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

 
 
Szám: 40- 39/2010.  

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. május 18-án 
17.30 órakor kezdıdött  nyilvános ülésérıl. 
 
Az ülés helye:  Bazsi Község Önkormányzata Irodája 
       8352 Bazsi Fı u. 91. 
 
Jelen vannak:  Szentes László polgármester 
        Csikós Csaba alpolgármester 
        Csánicz József képviselı 
        Fekete Gézáné képviselı 
        Németh Rita képviselı 
        
Tobak Ferenc képviselı távolmaradása okát elıre jelezte, Orsósné Kalányos Edina 
Bazsi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzatának elnöke távolmaradása okát nem 
jelezte. 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı 
                          
Jegyzıkönyvvezetı:  Konyicsák Józsefné ügykezelı 
 
Szentes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.  
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 6 megválasztott képviselı közül 
5 fı jelen van. 
Az ülést megnyitotta.  
Javasolta megtárgyalni a meghívóban szereplı napirendi pontot. 
 
A képviselı-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta a következık szerint: 
 
Napirend 
 

1. Tájékoztató a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás tevékenységérıl 
         Elıterjesztı: Szentes László polgármester 
 

2. Vegyes, döntést igénylı ügyek 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
1.Napirend: 

      Tárgy: Tájékozató a Sümegi Kistérségi Többcélú társulás tevékenységérıl   
          Elıterjesztı: Szentes László polgármester 
 
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az elıterjesztést. Kiemelte, hogy a 
Kistérségi Társulás keretében folyik a járóbeteg szakrendelık épületének kialakítása. 
A 2010. szeptemberi mőködés megkezdése várhatóan késıbbre tolódik, ugyanis a 
támogatást felügyelı VÁTI Kft. az eszközbeszerzés feltételrendszerét vizsgálja, és a 
rendelıintézet eszközeinek beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásra csak ezt 
követıen kerülhet sor. Nyilván a közbeszerzési eljárás lefolytatása után történhet 
meg az eszközök, berendezések tényleges beszerzése és fejezıdhet be a beruházás. 
 
Csikós Csaba alpolgármester kérdezte, hogy az új rendelıintézetben az ellátás 
minısége a korábbiakhoz viszonyítva javulni fog-e? Lesz-e fogorvosi rendelés és 
vajon csökkenni fog a várakozási idı is? 
 
Fekete Gézáné képviselı kérdezte, tüdı- és egyéb szakrendelés lesz-e? 
 
Szentes László polgármester válaszában elmondta, hogy a korábbiakhoz 
viszonyítva lényegesen jobb körülmények között folyhatnak majd a szakrendelések, 
így várhatóan az ellátás minısége is kedvezıbb lesz. A várakozási idı csökkenésére 
nézve így elızetesen nem rendelkezik információval, hiszen ez esetenkénti OEP 
finanszírozás függvénye is. Információi szerint fogorvosi rendelés és számos 
szakrendelés mőködik majd az intézményben. Tüdıgyógyászati szakrendelés is. 
 
Csikós Csaba alpolgármester kérdezte, hogy Bazsiban lesz-e az idei évben 
tüdıszőrés? 
 
Szentes László polgármester elmondta, ennek feltételei a településen 
biztosítottak, és várhatóan lesz tüdıszőrés. Megkérdezte, hogy van-e kérdés, 
hozzászólás. Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a tájékoztató 
tudomásul vételét.  
 
A képviselı-testület a tájékoztatót 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – tudomásul vette.  
 
 
2.Napirend: 

     Tárgy: Vegyes, döntést igénylı ügyek 
 
  - Fekete Macska Sörözı vezetıjének kérelme 

                     Elıterjesztı: Szentes László polgármester 
 
(Megkeresés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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Szentes László polgármester ismertette a kérelmet. Javasolta a képviselı-
testületnek, hogy a kért területet illetve egyéb tárgyakat, eszközöket biztosítsa a 
képviselı-testület a kérelmezı részére a jelzett rendezvény idejére. Fogadja el a 
testület azt a felajánlást, hogy mindezek fejében a bazsi lakosok ingyenesen 
vehessenek részt az egész napos programon, beleértve az esti rendezvényt is. Kérte 
azonban a képviselı-testületet, hogy tekintsék át a rendezvény elıre jelzett 
programját. A programból az autószétverı verseny szükségességét javasolta 
felülvizsgálni.  
 
Fekete Gézáné képviselı kérdezte, hogy az autószétverı verseny után rendbe 
fogják-e hozni a területet a rendezık? 
 
Németh Rita képviselı véleménye szerint ez a program balesetveszélyes lehet, így 
a testület ehhez ne biztosítson területet. 
 
Csikós Csaba alpolgármester elmondta, hogy a rendezık úgy tájékoztatták, hogy 
egy ponyvát fognak leteríteni, azon áll majd az autó. Az üthet az autóra, aki ezért a 
lehetıségért fizetni fog. Kérdezte még, hogy villamos áram biztosítva lesz-e a 
rendezvényhez? 
 
Szentes László polgármester válaszában elmondta, hogy igen. Az elhangzottak 
alapján javasolta, hogy a képviselı-testület 2010. május 22-tıl 2010. május 23. 
reggel 6 óráig adjon lehetıséget a kérelmezınek a sportpálya és a hozzá kapcsolódó 
önkormányzati tulajdonú ingatlanon Családi nap megrendezésére. Az elıre jelzett 
programok közül az önkormányzati ingatlanokon nem kerülhet sor autószétverı 
verseny lebonyolítására. A képviselı-testület a rendezvény idejére a kérelmezınek 
biztosítsa a sörpadok, asztalok, színpad, reflektorok, kitelepített WC használatát 
azzal, hogy a rendelkezésre bocsátott eszközöket, mőszaki berendezéseket 
rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban adja vissza a rendezı és azok 
leszereléséig, elszállításáig az ırzéseiket is biztosítja. A rendezvény után a rendezı a 
terület rendbetételérıl gondoskodik. Az ingatlanok (242 sportpálya és a 249 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlan) és az eszközök, berendezések térítésmentes 
használata fejében a Fekete Macska Sörözı vezetıje a bazsi lakosoknak ingyenes 
belépést és részvételi lehetıséget biztosít az egész napos programra, beleértve az 
esti rendezvényt is. 
Megkérdezte van-e még kérdés, hozzászólás. 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslat 
elfogadását. 
  
A képviselı-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következı határozatot hozta: 
 
           Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
 

67/2010. (V. 18.)  határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete Kovács 
Nikolettnek a Fekete Macska Sörözı üzletvezetıjének kérelmére 
2010. május 22-tıl 2010. május 23. reggel 6 óráig 
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térítésmentesen használatba adja a 242 hrsz-ú sportpálya és a 
hozzá kapcsolódó 249 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokat Családi nap megrendezésére azzal, hogy az 
önkormányzati ingatlanokon nem kerülhet sor autószétverı 
verseny lebonyolítására. A képviselı-testület a rendezvény 
idejére a kérelmezınek biztosítja a sörpadok, asztalok, színpad, 
reflektorok, kitelepített WC használatát azzal, hogy a 
rendelkezésre bocsátott eszközöket, mőszaki berendezéseket 
rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban adja vissza a 
rendezı, és azok leszereléséig, elszállításáig az ırzésüket is 
biztosítja. A rendezvény után a rendezı a terület rendbetételérıl 
gondoskodik. A fenti ingatlanok és az eszközök, berendezések 
térítésmentes használata fejében a Fekete Macska Sörözı 
vezetıje a bazsi lakosoknak ingyenes belépést és részvételi 
lehetıséget biztosít az egész napos programra, beleértve az esti 
rendezvényt is. 
 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére, a vonatkozó okirat aláírására.  
 
Felelıs: Szentes László polgármester 
Határidı: azonnal 

 
 

- DRV Zrt. megkeresése 
                     Elıterjesztı: Szentes László polgármester 
 
(Megkeresés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette a DRV Zrt. szakembereivel 2010. május 
17-én tartott tárgyaláson elhangzottakat. Ismeretes a képviselı-testület elıtt, hogy a 
DRV Zrt. korábbi megkeresése alapján az önkormányzat az üzemeltetı által javasolt 
2010-2012. évi szennyvíztisztító rekonstrukciós programjának tervezetét a nehéz 
anyagi helyzetre való tekintettel nem tudta elfogadni, és egyben felkérte a 
polgármestert a programban szereplı feladatok esetleges átütemezésének 
kezdeményezésére. A fenti tárgyalás ennek kapcsán jött létre, melyben a DRV Zrt. 
képviselıi kérték, hogy a rekonstrukciós tervben 2010. évre általuk javasolt „Meglévı 
helyi irányító berendezés kommunikációs eszközök GPRS modemre” 618 eFt bruttó 
összegben kerüljön elfogadásra, mivel ez nélkülözhetetlen a rendszer mőködésének 
folyamatos ellenırzéséhez. Úgy nyilatkoztak, hogy a 2011-2012. évre általuk 
korábban javasolt rekonstrukciók, fejlesztések ügyében nem kérnek most döntést az 
önkormányzat nehéz anyagi helyzetére is tekintettel. A tárgyaláson felmerült annak 
lehetısége, hogy az önkormányzatot érintı 2010-es évi 618 eFt kiadás csak részben 
kerüljön ez évben megfizetésre, a további része pedig 2011-ben. Fentiekre tekintettel 
javasolta a képviselı-testületnek, hogy a rekonstrukciós program 2010-re tervezet 
részét fogadja el, egyben kérje a DRV Zrt-tıl a költség további 50%-ának 2011-re 
áthúzódó részletfizetési lehetıségét.  
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Csánicz József képviselı elmondta, hogy sokallja a DRV Zrt. által prognosztizált 
költségeket, azonban a folyamatos mőködés érdekében egyetért a polgármester 
javaslatával. 
 
Szentes László polgármester  
Megkérdezte van-e még kérdés, hozzászólás. 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslat 
elfogadását. 
  
A képviselı-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következı határozatot hozta: 
 
           Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
 

68/2010. (V. 18.)  határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete Bazsi Község 
szennyvíztisztítása 2010. évi rekonstrukciós programjával - a 
„Meglévı helyi irányító berendezés kommunikációs eszközök 
cseréje GPRS modemre” - egyetért, azt elfogadja. 
A képviselı-testület a fentiek költségét bruttó 618.000.- Ft-ot – 
az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére tekintettel – két 
részletben tudja megfizetni a DRV Zrt. részére: 
- elsı részletet 2010. dec. 31-ig; 
- második részletet 2011. dec. 31-ig. 
 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a fentiek alapján a 
szükséges intézkedések megtételére, vonatkozó okirat aláírására.  
 
Felelıs: Szentes László polgármester 
Határidı: 2010. május 30. 

 
 

- Tájékoztató pályázati lehetıségekrıl 
                     Elıterjesztı: Szentes László polgármester 
 
(Pályázati kiírás a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette a belterületi csapadékvíz elvezetés és 
győjtése tekintetében érkezett pályázati lehetıséget. Elmondta, hogy a településen a 
belterületi csapadékelvezetı rendszer nem azönkormányzat tulajdonában van, ezért 
az elızetes információk szerint a Közlekedési Fejlesztési Koordinációs Központot 
kellene megkeresni, hogy a Közútkezelı Kht-val konzorcium kerülhessen 
létrehozásra, amennyiben a pályázati lehetıséggel élni kíván az önkormányzat. A 
pályázathoz 10 % önerı biztosítása szükséges, melyet kérdéses, hogy az 
önkormányzatnak a nehéz anyagi helyzetére tekintettel lenne-e módjában biztosítani. 
A csapadékelvezetés tekintetében készíttetett korábbi tervek érvényessége lejárt, 
aktualizálásuk vagy újak készíttetéseinek költségeit az önkormányzatnak elızetesen 
meg kellene finanszírozni. Ezen túlmenıen, vízkárelhárítási terv is szükséges a 
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pályázat benyújtásához, elkészítésének költségeit szintén az önkormányzatnak 
kellene elızetesen vállalnia. Egyébként a vízkárelhárítási terv elkészítését kistérségi 
összefogásban tartja célszerőnek megvalósítani. 
 
Csikós Csaba alpogármester a jelenlegi helyzetben véleménye szerint, nem 
érdemes próbálkozni a pályázat benyújtásával, az önkormányzat részérıl az önerı 
biztosítása kétséges, illetve a közelmúlt szeszélyes idıjárása sok helyen károsabb 
kihatásokkal járt mint Bazsiban, így a pályázat eredményessége kevésbé egyértelmő. 
Javasolta továbbá, hogy a közfoglalkoztatottak bevonásával folytatódjon a 
településen a vízelvezetı árkok tisztítása. 
 
Szentes László polgármester elmondta, hogy a közfoglalkoztatás keretében az 
elhangzott javaslatot is figyelembe véve végzik a továbbiakban a munkát az 
érintettek. Tájékoztatást adott továbbá a településırök foglalkoztatásáról.  Mivel az 
ülésnek több tárgya nem volt, Szentes László polgármester a nyilvános ülést 20,05 
órakor bezárta.  

 
 

K.m.f. 
 
 

 
Szentes László      Vincze József Ágostonné dr.  
polgármester                    körjegyzı 


