
 1 

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

 
 
Szám: 130- 68/2009.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 25-
én 17.00 órakor kezdődött  nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Bazsi Község Önkormányzata Irodája 
       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 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
     Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. 1.2. napirendnél 
                      
Jegyzőkönyvvezető:  Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Orsósné Kalányos Edina Bazsi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzatának elnöke 
távolmaradása okát nem jelezte. 
 
Szentes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.  
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 6 megválasztott képviselő közül 
mind a 6 fő jelen van. 
Az ülést megnyitotta.  
 
Javasolta megtárgyalni a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta a következők szerint: 
 
Napirend 
 

1. Tájékoztató Bazsi Község Önkormányzata 2009. III. negyedévi 
gazdálkodásáról 

         Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

2. Javaslat Bazsi Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetési 
koncepciójára 

     Előterjesztő:  Szentes László polgármester 
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3. Javaslat Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az átmeneti  

gazdálkodásról szóló rendelete megalkotására 
Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 

 
4. Rendeletek felülvizsgálata 

Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 

5. Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
1. Napirendi pont 
Tárgy: Tájékoztató Bazsi Község Önkormányzata 2009. III. negyedévi 
gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Tájékoztatta a 
Képviselő-testületet arról, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat az 
önkormányzata 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját elfogadta. 
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, kiegészítés. 
 
Tobak Ferenc képviselő kérdezte, hogy Zalaszántó részére az általános iskola 
működtetéséhez biztosított hozzájárulás átutalásra került-e? 
 
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. válaszolta, egész biztos, hogy a Megállapodás 
szerint az I. félévi átutalásra került, a további átutalásról tájékoztatást fog adni.  
 
Csikós Csaba alpolgármester kérdezte, az érdekeltségnövelő pályázaton nyert 
pénzeszköz felhasználása megtörtént-e, és ennek kapcsán az előzetes egyeztetés 
szerinti eszközök, tárgyak kerültek-e beszerzésre? 
 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy az érdekeltségnövelő 
pályázaton nyert 113.000 Ft támogatás és az ahhoz kapcsolódóan önkormányzat 
által biztosítandó 200.000 Ft pénzeszköz felhasználása nagyobb részt megtörtént, 
illetve még tart néhány eszköz  beszerzése, természetesen az előzetes egyeztetés 
szerint.  
Mivel további hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az Önkormányzat 
2009. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. III. 
negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
   140/2009. (XI. 25.)  határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi 
XXXVIII. tv. 79. §-ában foglaltakra figyelemmel Bazsi Község 
Önkormányzata 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatót elfogadta. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
2. Napirendi pont 
Tárgy: Javaslat Bazsi Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetési 
koncepciójára 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Külön kiemelte, a 
határozati javaslatban megfogalmazott feladatokat. Jelezte, hogy a hulladékszállítás 
várható költségeire tekintettel a képviselő-testületnek több kapcsolódó kérdést át kell 
gondolni. Meg kell vizsgálni, hogy esetleg a kommunális adómérték emelésének 
szükségessége nem merülhet-e fel a településen. Ismertette a képviselő-testülettel a 
hulladék projekt megvalósulásával kapcsolatos tájékoztató levelet. 
/Levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás. 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat az 
önkormányzata 2010. évi koncepcióját elfogadta. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az Önkormányzat 
2010. évi költségvetési koncepciójának elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
141/2009. (XI. 25.)  határozata 

 
1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az 

önkormányzat 2010. évi költségvetésének koncepciójával kapcsolatos 
előterjesztést és azt a 2010. évi költségvetés készítés kiindulási alapjának 
tekinti. 
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2. A képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás feltételrendszerének 
figyelembevételével a következő célkitűzések, prioritások előtérbe helyezését 
tartja szükségesnek a költségvetés készítése során: 

 
- Elsődleges cél a költségvetési egyensúly megteremtése, a település 

működőképességének megőrzése, a kötelező önkormányzati 
feladatellátás feltételeinek biztosítása. 

- A település üzemeltetés területén folytatni kell az elmúlt években 
elkezdett parkgondozási programot, mely jelentősen hozzájárul a 
községünkről alkotott kedvező kép kialakításához. 

- Folytatni kell azokat a hagyományteremtő programokat – különösen a 
kultúra és a sport területén -, melyeket a község az elmúlt években 
elkezdett, s melyek által elismertebb és „élhetőbb” településsé vált. 
Szükséges ugyanakkor ezek mértékének, nagyságrendjének 
felülvizsgálata. 

- Még fokozottabb erőfeszítéseket kell tenni a további külső tőke 
bevonására a saját források kiegészítésére. 

- A beruházási keretösszeg felhasználására vonatkozóan bevételeink 
behatároltságára tekintettel rangsor felállítása szükséges a következők 
szerint: 

- leszerződött feladatokhoz fedezet biztosítása, 
  - a 2009. évi költségvetésben a 2010. évi költségvetés terhére  
                vállalt kötelezettségek költségvetésbe történő beépítése, 

                            - új indításra tervezett pályázatok önrészének biztosítása. 
 

- A beruházások között kiemelten kell kezelni az alábbi feladatokat:  
 - Belterületi utak felújítása 
 - Új utca közművesítése 

     - Felszíni vízelvezetés 
 
      -   a hitelműveletek tekintetében kiemelten kell kezelni a 

- közműfejlesztési hitel 2010. évi törlesztő részletének      
  visszafizetését 

 
3. A koncepcióban szereplő hiány felszámolására, a bevételek-kiadások közötti 

egyensúly megteremtésére a Képviselő-testület a következők végrehajtását 
tartja szükségesnek: 

 
3.1. A bevételek területén: 
 

- A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell az 
önkormányzatot központi költségvetésből megillető forrásait. (normatív 
állami hozzájárulások, átengedett személyi jövedelemadó, stb.). 

- Az adóbevételek területén reális mértékkel növelni kell a 
kommunálisadó mértékét 
Továbbra is szükséges a beszedési munka hatékonysága, csökkentve  
ezáltal a kintlévőségeket. 
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- A már eddig is jelentős nagyságrendű elnyert pályázatok mellett keresni 
kell a további pályázatokhoz való kapcsolódás lehetőségét mind az 
intézmények, mind az önkormányzat vonatkozásában a külső források 
bővítése érdekében.  

- Figyelembe véve a jogszabályi kötöttségeket és elkerülve a jelentősebb 
mértékű eladósodást, meg kell vizsgálni a legkedvezőbb hitelfelvétel 
lehetőségét. 

 
3.2 A kiadások területén: 
 
Folytatni kell az elmúlt években elkezdett, a feladatellátáshoz jobban igazodó 
intézménystruktúra kialakítását célzó felülvizsgálatokat a különböző ellátórendszerek, 
tevékenységek vonatkozásába. 
Ezen belül kiemelten: 
 

- Az önkormányzati feladatellátás minden területén az eddiginél is jobban  
kell érvényesíteni a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét, 
melyet már a költségvetés összeállításánál is érvényesíteni kell. 

- Át kell tekinteni, felül kell vizsgálni a költségvetésben önként vállalt    
feladatok tételeit, azok mértékét. 

      -   Felül kell vizsgálni a civil szervezetek támogathatóságának feltételeit. 
-  Törekedni kell a kistérségi feladatellátásban rejlő lehetőségek   
    eddigieknél is intenzívebb kihasználására. 

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő:  2010. február 15. 

  
3. Napirendi pont: Javaslat Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-

testületének az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelete megalkotására 
    Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 

 
     (Előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette az előterjesztést és a 
rendelet-tervezetet. 
 
Szentes László polgármester megkérdezte, van-e az előterjesztéssel kapcsolatban 
kérdés, hozzászólás. 
Kérdés, hozzászólás nem volt, kérte szavazzanak! 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a 
következő rendeletet alkotta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   22/2009. (XI. 26. ) rendelete 
   az átmeneti gazdálkodásról 
  
   (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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4. Napirendi pont:  

Tárgy: Rendeletek felülvizsgálata 
Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 

 
(Az előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző elmondta, hogy 2009-évben a rendeletek 
felülvizsgálata folyamatosan zajlott. A képviselő-testület ennek kapcsán ez évben 
számos korábbi rendeletet hatályon kívül helyezett, míg másokat módosított. Az 
előterjesztésben szereplő rendelet mellékletének módosítása indokolt, mivel az ivóvíz, 
illetve szennyvízszolgáltatást biztosítók megküldték javaslatukat a 2010. évi díjakra 
vonatkozóan. E javaslatokat áttekintve készült a rendelet-tervezet. A 
hulladékgazdálkodási szolgáltatásról és díjról ezen az ülésen még nem áll módjában 
dönteni a képviselő-testületnek, mivel a szolgáltató ez ideig nem küldte meg a 
jogszabályban előírt kalkulációkkal ellátott javaslatát. Ezt követően ismertette az 
önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati 
tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és – 
kezelés legmagasabb hatósági díjának Bazsi község közigazgatási területén történő 
megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 14/2004. (XII. 14.) 
számú rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetet. 
 
 
Csánicz József képviselő véleménye szerint túl magas a szolgáltatók által javasolt 
mindegyik díj, így ezeket nem fogja támogatni.  
 
Szentes László polgármester jelezte, a szolgáltatók által benyújtott kalkulációkon 
alapulnak a jelzett díjak. Bár egyeseknek a kéttényezős díj lehet, hogy kedvezőbb 
lenne, azonban a lakosság többségének az egy tényezős díj jelent kisebb terhet. 
Reméli, hogy a díjemelésből származó többlet kiadásból az állam is kiveszi a részét, 
és természetesen az önkormányzat sem szeretné, ha a lakossági terhek 
indokolatlanul nőnének. Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, - tartózkodás nélkül – a következő 
rendeletet alkotta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

23/2009. (XI. 26.) rendelete 
az önkormányzati tulajdonú víziközműből  szolgáltatott 
ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű 
által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás  és 
– kezelés legmagasabb hatósági díjának Bazsi község 
közigazgatási területén történő megállapításáról, 
továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 14/2004. (XII. 
14.) számú rendeletének módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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5. Napirendi pont:  Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 

- Aquazala Kft. által 2010-ben végzendő beruházások 
  Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
(Levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az Aquazala Kft. levelét. Javasolta, az 
Aquazala Kft. által 2010. évre tervezett beruházásokat fogadja el a képviselő-testület, 
és a döntésről értesítsék a Kft-t. 
Mivel 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-testülete 
 
   142/2009. (XI. 25.)  határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Aquazala 
Közszolgáltató Koncessziós Kft. által 2010. évre tervezett 
beruházásokat elfogadja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntésről a 
Kft-t értesíteni szíveskedjék. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2009. december 10. 

 
 
 - Autóbusz közlekedés változásával kapcsolatos tájékoztatás 
    Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
Szentes László polgármester ismertette a Győri Kisalföld Volán által működtetett 
Győr és Keszthely közötti távolsági járat megszüntetése ügyében érkezett lakossági 
megkeresést, melyben számos bazsi és zalaszántói lakos kért segítséget. 
Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy megkereste a Volán Zrt-t és ígéretet 
kapott arra, hogy a soproni járat Bazsiban is meg fog állni, így az érintettek számára 
biztosított lesz az iskolába, munkába történő járás, valamint a győri járat heti három 
alkalommal változatlanul közlekedni fog. Kérte a tájékoztató tudomásul vételét. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - tudomásul vette. 
 
 - Tájékoztató Sümeg Város Önkormányzata megkereséséről 
    Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
/Megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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Szentes László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet Sümeg Város 
Önkormányzata megkereséséről. Kérte a tájékoztató tudomásul vételét. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - tudomásul vette. 
 

- Javaslat megállapodás jóváhagyására  
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
Szentes László polgármester javasolta, hogy az önkormányzat a 2009. évi 
nyugdíjas napi rendezvény lebonyolítását ossza meg Bazsi Község 
Önkormányzatának Egészségügyi és Kulturális Ellátásáért Közalapítványával és 
kössék meg az erre vonatkozó megállapodást. 
Kérte a hozzászólásokat, véleményeket.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslatot. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
                Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                 143/2009. (XI. 25.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Bazsi Község 
Önkormányzatának Egészségügyi és Kulturális Ellátásáért 
Közalapítványát, hogy a 2009. november 28-án tartandó 2009. évi 
nyugdíjas napi rendezvény lebonyolítási feladataiban működjön közre a 
mellékelt megállapodás szerint. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntésének 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodni szíveskedjék. 

  
Felelős: Szentes  László polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
 - LEADER Rendezvények elnevezésű pályázat benyújtásáról   
            tájékoztatás 
            Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
Szentes László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a pályázat 
benyújtásra került. Jelezte, ugyan több pályázati lehetőség is volt, azonban Bazsi 
Község Önkormányzata nem tudott élni ezekkel a pályázati kiírásokban 
megfogalmazott feltételekre tekintettel. Kérte a tájékoztató tudomásul vételét. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - tudomásul vette. 
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Mivel az ülésnek több tárgya nem volt, Szentes László polgármester a nyilvános ülést 
19.05 órakor bezárta. 

 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 
 

Szentes László      Vincze József Ágostonné dr.  
polgármester                    körjegyző 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


