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

 
 
Szám: 290- 30/2012.  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 29-én 
17.30 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 
             Tobak Ferenc képviselő 
 

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 
 

Tanácskozási joggal jelen van: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 
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. 
 
Szentes László polgármester 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. Tájékoztató a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás tevékenységéről 
         Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

2. Javaslat Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyes 
önkormányzati rendeletei szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül 
helyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
3. Vegyes, döntést igénylő ügyek 
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Szentes László polgármester tájékoztatást adott a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével arról, hogy 2012. április 
24.-i zárt ülésen a képviselő-testület a 41/2012. (IV. 24.) határozatával elfogadta az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót.  
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
1.Napirend: 

      Tárgy: Tájékozató a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás tevékenységéről   
          Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Kiemelte, a járóbeteg 
szakrendelő működésével kapcsolatban folyamatos problémák merülnek fel, 
várhatóan a 2012. május 31.-ei ülésen tárgyalja a Sümegi Kistérségi Többcélú 
Társulás előkészítő bizottsága tájékoztatóját a tanács. Az e témakörben hozott 
döntésről majd tájékoztatja a képviselő-testületet. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a tájékoztató elfogadását.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatót 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
48/2012. (V. 29.) határozata 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sümegi 
Kistérségi Többcélú Társulás 2011. évi tevékenységéről szóló 
tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2.Napirend: 

Tárgy: Javaslat Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyes 
önkormányzati rendeletei szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül 
helyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
(Előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet 
elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelet-tervezetet 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta, és megalkotta a 
következő rendeletét: 
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete 
 
egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről  

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 

     Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 

a) -Sümegi Kistérségi Többcélú Társulással kötendő  
                      megállapodás 

                Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
/Megállapodás tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezik./ 
 
Szentes László polgármester ismertette a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 
működéséhez biztosított önkéntes tagi befizetés elszámolásáról szóló megállapodás 
tervezetet. Javasolta a megállapodás tervezet elfogadását. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta:  
  

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
49/2012. (V. 29.)  határozata 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sümegi 
Kistérségi Többcélú Társulás működéséhez biztosított önkéntes 
tagi befizetés elszámolásáról szóló megállapodást – a melléklet 
szerint - elfogadja.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az okirat aláírására 
és a további szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
b) - AQUAZALA Közszolgáltató Koncessziós Kft. kérelme    
       Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
/Megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Szentes László polgármester ismertette az AQUAZALA Közszolgáltató Koncessziós 
Kft. Zalaszentgrót koncessziós szerződés kiegészítésére vonatkozó megállapodás 
tervezetet, javasolta annak elfogadását. 
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A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   50/2012. (V. 29.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalaszentgróti 
Regionális Vízmű működtetéséről szóló koncessziós szerződés 
módosítására vonatkozó megállapodást a mellékletben foglaltak 
szerint elfogadja.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az okirat aláírására 
és a további szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2012. június 30. 

  
 

c)  - Környezetvédelmi program megrendelése 
            Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
Szentes László polgármester elmondta, hogy a településre vonatkozó 
Környezetvédelmi program felülvizsgálatának szükségességéről már döntött a 
képviselő-testület. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás közreműködésével, több 
településsel közösen van lehetőség e program felülvizsgálat vagy megrendelésére, 
melynek díja 55.000 Ft + ÁFA. Elmondta, több ajánlatot is kért a kistérségi társulás, 
és a Varsás Kft. árajánlata volt a legkedvezőbb. Javasolta, hogy az önkormányzat 
rendelje meg az új Környezetvédelmi program elkészítését a fent említett összegben. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
51/2012. (V. 29.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megrendeli a 
Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt.-től (Gyenesdiás) – a 
Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás közreműködésével – az 
önkormányzat Környezetvédelmi Programjának elkészítését 
55.000.- Ft + ÁFA összegben, melynek fedezetét az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésében biztosítja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a vonatkozó okiratok 
aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 
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d)  - „Helyben honos gyümölcsfajták feldolgozásának közösségi  
                     jellegű ösztönzése Bazsiban” című pályázat elkészítésével  
                     kapcsolatban felmerült költségek viselése 

               Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

Szentes László polgármester ismertette a „Helyben honos gyümölcsfajták 
feldolgozásának közösségi jellegű ösztönzése Bazsiban” című pályázat benyújtása 
vonatkozásában született 90/2011. (IX. 8.) és 122/2011. (X. 27.) határozatokat, 
melyek rendelkeznek a pályázat elkészítésének költségeiről. Az előkészítés során 
azonban 40.000 Ft többlet költség merült fel, melynek fedezetét javasolta, hogy az 
önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére biztosítsa a képviselő-testület. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslat 
elfogadását.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
52/2012. (V. 29.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 90/2011. (IX. 
8.) és 122/2011. (X. 27.) határozataival döntött a „Helyben 
honos gyümölcsfajták feldolgozásának közösségi jellegű 
ösztönzése Bazsiban” című pályázat elkészítése költségeinek 
viseléséről. A pályázat előkészítése során felmerült további 
költség fedezetét – 40.000.- Ft-ot – az önkormányzat 2012. évi 
költségvetése terhére biztosítja a képviselő-testület.   
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

e)  - Javaslat a Bazsi 0118/15 és 0118/16 hrsz-ú ingatlanok  
                       tekintetében elővásárlási jog gyakorlására 

                 Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

Szentes László polgármester elmondta, hogy Bazsi 0118/15 és 0118/16 hrsz-ú 
4.644 m2  és 1.000 m2 területű termőföldeket a tulajdonosa értékesíteni kívánja. A 
hirdetmény szerint a beérkezett vételi ajánlat 250.000 Ft összeget tartalmaz. A jelzett 
ingatlanok egy részén a Szabályozási Terv szerint út kerülne kialakításra az 
önkormányzat által, ezért javasolta a képviselő-testületnek elővásárlási jog 
előterjesztését. Természetesen, ha nem az önkormányzat az ingatlan tulajdonosa, 
akkor is út lejegyeztető eljárás keretében lehetőség nyílna az út kialakítására 
kártalanítás fizetése mellett, azonban amennyiben az önkormányzat lesz az 
ingatlanok tulajdonosa, úgy az út kialakítása egyszerűbben, és talán gyorsabban 
lenne megvalósítható. Azt követően pedig a megmaradt ingatlan részek értékesítésre 
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kerülhetnek az önkormányzat által. Az út kialakításához persze telekalakításra, 
művelési ág változásra is szükség lenne, erről azonban még most nem kell dönteni. 
Javasolta az említett ingatlanok tekintetében vételi ajánlat előterjesztését.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
53/2012. (V. 29.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bazsi 0118/15 
és 0118/16 hrsz-ú 4.644 m2  és 1.000 m2 területű ingatlanok 
vonatkozásában a hirdetményben közzé tett 250.000 Ft-os vételi 
ajánlatot  elfogadva érvényesíteni kívánja elővásárlási jogát.   
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges 
nyilatkozatok kiadására, és a vonatkozó okiratok aláírására. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2012. június 4. 

 
 
Szentes László polgármester mivel az ülésnek több tárgya nem volt, Szentes 
László polgármester a nyilvános ülést 18,45 órakor bezárta.  
 

 
K.m.f. 

 
 

 
Szentes László      Vincze József Ágostonné dr.  
polgármester                    körjegyző 
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon 
kívül helyezéséről 

 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) 
bekezdésében, és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 
 
1. § Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről  szóló 14/2000. (XI. 29.) önkormányzati 
rendelet 12. §-a. 
 
2. §  Hatályát veszti a gyermekvédelmi ellátásokról  szóló 7/2005. (VII. 13.) önkormányzati 
rendelet  23. §-a. 
 
3. § Hatályát veszti a környezetvédelemről  szóló 11/2000. (V.  26.) önkormányzati rendelet. 
 
4. §  A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti. 
 
        
 
 
 
 
Szentes László              Vincze József Ágostonné dr. 
 polgármester            körjegyző 
 
 
 
 
 
Kihirdetve: 2012. május 30. 
 
Sümegprága, 2012. május 30. 
 
 
                                                                                                              Vincze József Ágostonné dr. 
                                                                                                               körjegyző 

 
 


