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

 
 
Szám: 130- 64/2009.  
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 10-
én  /kedd/ 17.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Önkormányzati Iroda  

     8352 Bazsi, Fő u. 91. 
 
Jelen vannak:  Szentes László polgármester 
       Csikós Csaba alpolgármester 
       Csánicz József képviselő 
       Fekete Gézáné képviselő 
       Németh Rita képviselő 
 
Tobak Ferenc képviselő késésének okát előzetesen jelezte. 
Orsósné Kalányos Edina Bazsi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzatának elnöke 
távolmaradását nem jelezte. 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:   Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
            Németh Zsuzsa könyvtáros /1. napirendnél/ 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Szentes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.  
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 6 megválasztott képviselő közül 
5 fő jelen van. 
 
Szentes László polgármester javasolta elfogadni a meghívóban szereplő napirendi 
pontokat. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül –  a következők szerint elfogadta: 
 
Napirend 
 

1. Beszámoló a közművelődési tevékenységről, javaslat a 2010. évi 
közművelődési tervre 
Előterjesztő: Németh Zsuzsa könyvtáros és kultúros 

 
2. Javaslat a 2010. évi belső ellenőrzési tervre 

Előterjesztő: Szentes László polgármester 
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3. Vegyes, döntést igénylő ügyek 

 
Tobak Ferenc képviselő 17,07 órakor a terembe megérkezett, így a képviselő-testület 
létszáma 6 főre emelkedett. 
 
1. Napirendi pont 
Tárgy: Beszámoló a közművelődési tevékenységről, javaslat a 2010. évi  
            közművelődési tervre 
             Előterjesztő: Németh Zsuzsa könyvtáros és kultúros 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Szentes László polgármester felkérte Németh Zsuzsa könyvtáros és kultúrost, 
hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Németh Zsuzsa könyvtáros és kultúros ismertette az előterjesztést.  
 
Csikós Csaba alpolgármester jelezte, hogy 2009-ben december 5-én lesz a 
Mikulás a településen. 
 
Szentes László polgármester megköszönte az előterjesztés ismertetését, 
kérdezte, van-e kérdés, javaslat, mivel további hozzászólás, kérdés nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a közművelődési beszámoló elfogadását. 
 
A képviselő-testület a beszámolót 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
 
   112/2009. (XI. 10.) határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2009. évi 
közművelődési tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a 2010. évi közművelődési 
munkaterv elfogadását. 
 
A képviselő-testület a közművelődési munkatervet 6 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
 
   113/2009. (XI. 10.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi 
közművelődési munkatervet elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2. Napirendi pont: 
Tárgy: Javaslat a 2010. évi belső ellenőrzési tervre 
            Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Szentes László polgármester felkérte Vincze József Ágostonné dr. körjegyzőt 
ismertesse az előterjesztést. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette az előterjesztést.  
 
Szentes László polgármester megköszönte az előterjesztés ismertetését, kérte a 
kérdéseket, hozzászólásokat. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
    Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
    114/2009. (XI. 10.) határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervét a 
mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Felkéri a körjegyzőt, hogy a határozat végrehajtása 
érdekében a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodni szíveskedjék.  
 
Felelős: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
Határidő: folyamatos 
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      3. Napirendi pont: 
      Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek 
                

- Folyószámla hitel igénylése 
            Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Kérte a kérdéseket, 
hozzászólásokat. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el szavazásra bocsátotta a 
határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
    Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
    115/2009. (XI. 10.) határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
működési célra 5.000.000.- Ft összegű 1 év futamidejű 
hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től. 
Bazsi Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, 
hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai 
visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a 
fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés 
megkötésére az OTP Bank Nyrt-vel. 
 
Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező 242 hrsz-ú, sporttelep 
megnevezésű ingatlanát. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 

- E-ON szerződés tervezet 
            Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Kérte a kérdéseket, 
hozzászólásokat. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a 
határozati javaslatot.  
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A képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
    Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
    116/2009. (XI. 10.) határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete  felkéri a 
polgármestert, hogy Keszler Gyula szakértőt keresse meg 
annak érdekében, hogy vállalná-e a villamos energia 
szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos szakértői 
feladatok ellátását. 
 
 Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal  

 
- Javaslat pályázat benyújtására 

            Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

Szentes László polgármester elmondta, hogy ismét lehet pályázatokat benyújtani 
a LEADER keretében. Ismertette, hogy az önkormányzat várhatóan a Leader 
Rendezvények „Kis helyi közösségeket erősítő rendezvények támogatására” tud 
pályázni, ismertette a pályázati lehetőséget és a határozati javaslatot. Javasolta a 
pályázat benyújtását. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. 

 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
117/2009. (XI. 10.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot 
kíván benyújtani “LEADER Rendezvények” jogcímen „Kis 
helyi közösségeket erősítő rendezvények támogatása” 
célterület vonatkozásában. A pályázat címe: Az ősi hon 
üzenete a jelen és a jövő közösségének – Én falum, Te 
falud, Mi falunk. 
A projekt  bruttó költsége:           624.500.- Ft; 
Projekt nettó költsége:  536.000.- Ft, 
Projekt saját ereje:   101.030.- Ft, 
Támogatás összege:  523.470.- Ft. 
 
A Képviselő-testület a projekt saját erejét a 2010. évi 
költségvetésében biztosítja, felkéri továbbá a polgármestert az 
önkormányzat nevében a pályázat benyújtására. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2009. november 16. 
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Szentes László polgármester javasolta pályázatírónak Andrási László sümegi 
lakost megbízni nettó 50.000.- Ft díjazás mellett. 

 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
118/2009. (XI. 10.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kis helyi 
közösségeket erősítő rendezvények támogatása” 
célterület vonatkozása érdekében pályázattal kíván élni, melynek 
elkészítésével Andrási László sümegi lakost bízza meg nettó 
50.000.- Ft díjazás mellett. A díjazás anyagi fedezete az 
önkormányzat 2009. évi költségvetésében biztosított. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot az 
önkormányzat nevében szíveskedjen benyújtani.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 
 

- Javaslat megállapodások megkötésére 
            Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
Szentes László polgármester ismertetést adott arról, hogy Remete Kft. Sümeg, 
Sümeg Közművelődési és Információs Közalapítványa valamint Veszprém Megyei 
Közművelődési Intézet kérte az önkormányzat támogató együttműködését pályázatok 
eredményes benyújtása érdekében. A kezdeményezők által megküldött megállapodás 
tervezeteket ismertette. Javasolta azok megkötését és a polgármester 
felhatalmazását az okiratok aláírására. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását. 

 
A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
119/2009. (XI. 10.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Remete Kft-
vel (Sümeg, Kossuth u. 13.) kötendő – Együttműködési 
megállapodást – a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás 
aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 
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Szentes László polgármester javasolta elfogadásra Sümeg Közművelődési és 
Információs Közalapítványa együttműködési megállapodás tervezetét. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
120/2009. (XI. 10.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sümeg 
Közművelődési és információs Közalapítványával (Sümeg, 
Széchenyi Gy. U. 9-11.) kötendő – Együttműködési 
megállapodást – a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás 
aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szentes László polgármester javasolta elfogadásra Veszprém Megyei 
Közművelődési Intézet együttműködési megállapodás tervezetét. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
121/2009. (XI. 10.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Veszprém 
Megyei Közművelődési Intézettel (Veszprém, Vár u. 6.) 
kötendő – Együttműködési megállapodást – a mellékletben 
foglaltak szerint elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás 
aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
- Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására 

            Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
Szentes László polgármester javasolta, hogy a Magyar Postától néhány évvel 
ezelőtt átvett volt Posta épület kerüljön bérbeadásra, raktározás céljára, legalább 
10.000 Ft/hó bérleti díj fizetése mellett.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslat 
elfogadását. 

 



 8 

A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
122/2009. (XI. 10.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a tulajdonát képező volt Posta épülete (Bazsi 8/1 hrsz-ú 
ingatlan) kerüljön bérbeadásra minimum havi 10.000 Ft/hó 
összegben.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérbeadás 
érdekében az önkormányzat vagyonrendelete alapján a 
szükséges intézkedések megtételéről gondoskodni szíveskedjen. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Az ülésnek több tárgya nem volt, Szentes László polgármester a nyilvános ülést 
18,10 órakor bezárta, a képviselő-testület rövid szünet után zárt ülésen folytatta 
munkáját. 
 

K.m.f. 
 
 
Szentes László      Vincze József Ágostonné dr.  
polgármester                    körjegyző 


