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

 
 
Szám: 130- 74/2009.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 8-án 
20,00 órakor kezdődött  nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Simon István Művelődési Ház 
       8352 Bazsi Fő u. 84. 
 
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 
                         
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 
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. Javaslat Bazsi Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. 
(II.11.) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
2. Javaslat Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. évi 

munkatervére 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 
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3. Rendeletek felülvizsgálata 
     Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
- A/  Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
  5/2007. (IV. 3.) rendeletének módosítására 
  Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
- B/ Javaslat Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
  2010. január 1. napjától alkalmazandó intézményi térítési díjak átmeneti  
  szabályozásáról szóló rendelete megalkotására  

            Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 

4. Vegyes, döntést igénylő ügyek 
     

NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
1.Napirend: 
Tárgy: Javaslat Bazsi Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló  
            3/2009. (II.11.) rendeletének módosítására     

   Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
     (Előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. 
Megkérdezte van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 
Kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását. 
  
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a 
következő  rendeletet alkotta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
   24/2009. (XII. 9. ) rendelete 
 

Bazsi Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről 
szóló 3/2009. (II.11.) rendeletének módosításáról 

    
   (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
     2. Napirend: 
          Tárgy: Javaslat Bazsi Község Önkormányzata 2010. évi munkatervére 
          Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
     (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Kérte a 
hozzászólásokat, véleményeket. 
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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 a következő határozatot hozta: 
 
 
 
 
  
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
   146/2009. (XII. 8.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2010. évi munkatervét a mellékletben foglaltak 
szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkatervet 
az érintettek részére megküldeni szíveskedjék.  

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2009. december 31. 

 
 

3. Napirend:  
Tárgy: Rendeletek felülvizsgálata 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

  
- A/ Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési  
     Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV. 3.) rendeletének módosítására 
     Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

(Előterjesztés, Ügyrendi Bizottság határozata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester megkérte Vincze József Ágostonné dr. körjegyzőt, 
szíveskedjen az előterjesztést ismertetni. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette az előterjesztést. 
 
Fekete Gézáné Ügyrendi Bizottság elnöke jelezte, az Ügyrendi Bizottság 
megtárgyalta az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 
módosítását, és javasolja a képviselő-testületnek a módosítás elfogadását. 
 
Szentes László polgármester megköszönte az előterjesztés ismertetését, és kérte 
a hozzászólásokat. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta Bazsi Község 
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV. 13.) 
rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását.  
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A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és megalkotta a következő rendeletét: 
 
        Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
                  25/2009. (XII. 9.) rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
5/2007. (IV. 3.) rendeletének módosításáról 
 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./  

 
 - B/ Javaslat Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a  
            2010. január 1. napjától alkalmazandó intézményi térítési díjak  
            átmeneti szabályozásáról szóló rendelete megalkotására 

  Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
  
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette az előterjesztést. 
 
Szentes László polgármester megköszönte az előterjesztés ismertetését, és kérte 
a hozzászólásokat. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a 2010. január 1. 
napjától alkalmazandó intézményi térítési díjak átmeneti szabályozásáról szóló 
rendelet-tervezet elfogadását.  
 
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és megalkotta a következő rendeletét: 
 
        Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
                  26/2009. (XII. 9.) rendelete 

a 2010. január 1. napjától alkalmazandó intézményi térítési 
díjak átmeneti szabályozásáról 
 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./  

 
 
Szentes László polgármester elmondta, hogy a hulladékszállítási díj megállapítása 
valamint a helyi adókról szóló rendelet kommunális adók mértékére vonatkozó 
rendelkezésének módosítása napirenden kell, hogy szerepeljen, egy soron következő 
testületi ülésen. Indítványozta, hogy a képviselő-testület 2009. december 14-én 
tartsa meg soros ülését a fenti napirendi pontokkal. Javasolta a testületnek az 
indítvány elfogadását, valamint ennek értelmében a 2009. munkaterv ezzel történő 
kiegészítését. 
 
Tobak Ferenc képviselő szerint is egy külön testületi ülésen kell foglalkozni 
ezekkel a kérdésekkel. 
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Csikós Csaba alpolgármester szintén egyetértett azzal, hogy a két napirendet, a 
soron következő ülésén tárgyalja a képviselő-testület. 
 
Szentes László polgármester mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
   147/2009. (XII. 8.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2009. évi 
munkatervét a mellékletben foglaltakkal kiegészíti. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert e döntés 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételére.  

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2009. december 14. 

 
 

4. Napirend:   
Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek 

 
- Sümeg Város Rendezési Terv módosításának közbenső 

egyeztetése 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
/Megkeresés és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Szentes László polgármester ismertette a megkeresést. Javasolta a képviselő-
testületnek a korábban e kérdésben kialakított álláspont alapján a határozati javaslat 
elfogadását. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
   148/2009. (XII. 8.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
Sümeg Város Rendezési Terv módosításának közbenső 
egyeztetéséről szóló előterjesztést. 
A képviselő-testület az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (3)  foglaltak és 
Sümeg Város Önkormányzata által megküldött anyag alapján 
kialakította véleményét Sümeg Város Rendezési Tervének 
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tervezett módosításáról, mely szerint a mellékelt anyagban 
szereplő módosításokkal szemben kifogást nem támaszt.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntéséről 
Sümeg Város Önkormányzatának Polgármesterét – a határozat 
egy példányának megküldésével – értesíteni szíveskedjék. 

 
              Felelős: Szentes László polgármester 
              Határidő: azonnal 
 
 

- Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Hivatala értesítése 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
/Megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Szentes László polgármester ismertette a Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság Hivatala által megküldött értesítést. Kérte a tájékoztató tudomásul 
vételét. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – tudomásul vette. 
 
 

- Az önkormányzat 8/1 hrsz-ú ingatlanának (volt posta) bérbeadási 
ügye 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
Szentes László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 
122/2009. (XI. 10.) számú döntés alapján eljárt, mindösszesen egy ajánlat érkezett 
be a DI-MON Kft-é. Ismertette az ajánlatot.  
/Ajánlat a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
Javasolta a képviselő-testületnek az ingatlan kerüljön a DI-MON kft. részére 2010. 
január 1-től bérbeadásra 10.000 Ft/hó bérleti díj, és 1.000 Ft/hó rezsi költség 
megfizetése mellett határozatlan időre. Amennyiben a bérlő áramfogyasztása 
meghaladja a havi 30 KWh-t, úgy a tényleges fogyasztásnak megfelelő díjat köteles 
megfizetni.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
   149/2009. (XII. 8.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező bazsi 8/1 hrsz-ú ingatlanát bérbe adja 2010. január 1-
jétől határozatlan időre a DI-MON Kft. részére 10.000 Ft/hó 
bérleti díj és 1.000 Ft/hó rezsi költség megfizetése mellett. 
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Amennyiben a bérlő áramfogyasztása meghaladja a 30 KWh-t, 
úgy a tényleges fogyasztásnak megfelelő díjat köteles a 
megfizetni.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 
önkormányzat képviseletében és nevében a bérleti szerződést 
aláírni és megkötni szíveskedjen. 

 
              Felelős: Szentes László polgármester 
              Határidő: 2009. december 31. 
 

- Javaslat megállapodás jóváhagyására a Napfény Szociális Segítő  
Központtal 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
/Megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Szentes László polgármester ismertette a mellékelt megállapodást, kérte a 
képviselő-testület jóváhagyását. Elmondta továbbá, hogy a házi segítségnyújtást 
igénybevevők ellátásában a megállapodás megkötésével tud segítséget nyújtani az 
önkormányzat. 
 
Fekete Gézáné képviselő elmondta, a közcélú foglalkoztatott valóban komoly 
segítséget jelent a házi segítségnyújtás biztosításában. 
 
Szentes László polgármester mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
   150/2009. (XII. 8.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napfény 
Szociális Segítő Központtal (Sümeg, Kossuth u. 31.) létrejött 
megállapodást – a mellékletben foglaltak szerint - jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a további szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 

- Tájékoztató a 2010. évi vízterhelési díjról 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
/Megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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Szentes László polgármester ismertette a DRV Zrt. megkeresését. Kérte a 
hozzászólásokat. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a tájékoztató 
tudomásul vételét. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – tudomásul vette. 
 
 
  

- Javaslat ingatlan vásárlási ajánlat megtételére 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
Szentes László polgármester elmondta, hogy információi szerint Csánicz Miklós 
ingatlan tulajdonos el kívánja adni a bazsi 260/1 hrsz-ú (bolt mögötti) rét művelési 
ágú ingatlanát. Véleménye szerint az önkormányzat is tudná hasznosítani ezt a 
területet, természetesen az ajánlat megtételéhez ki kell alakítani a vételárra 
vonatkozó javaslatát az önkormányzatnak. Az 1.000m2 nagyságú terület vételáraként 
talán 100.000 Ft-ot lehetne ajánlani. 
 
Csikós Csaba alpolgármester elmondta, a terület megvásárlását jó ötletnek tartja, 
javasolta, hogy a képviselő-testület döntsön erről. 
 
Tobak Ferenc képviselő reális árnak tartja az adott ingatlanért a 100.000 Ft-ot, 
javasolta, hogy a képviselő-testület nevében a polgármester tegye meg az ajánlatot. 
 
Szentes László polgármester mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
  
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
   151/2009. (XII. 8.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a bazsi 260/1 
hrsz-ú  1.000 m2 alapterületű ingatlan megvásárlására 100.000 
Ft összegű vételárra vonatkozó ajánlatot kíván tenni a 
tulajdonosnak.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat 
végrehajtása érdekében az önkormányzat érdekeit figyelembe 
véve szíveskedjen eljárni. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2009. december 20. 
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Mivel az ülésnek több tárgya nem volt, Szentes László polgármester a nyilvános ülést 
21.00 órakor bezárta, és rövid szünet után a képviselő-testület  zárt ülésen folytatta 
tovább munkáját. 

 
K.m.f. 

 
 
 

Szentes László      Vincze József Ágostonné dr.  
polgármester                    körjegyző 


