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

 
 
Szám: 40- 1/2010.  
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 12-én 
17,00 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 
 
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 
mind a 6 fı jelen van. 
Az ülést megnyitotta.  
Javasolta megtárgyalni a meghívóban szereplı napirendi pontokat.  
 
A képviselı-testület a javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta a következık szerint: 
 
Napirend 
 

1. Javaslat a 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervre 
Elıterjesztı: Szentes László polgármester 

 
2. Vegyes, döntést igénylı ügyek 
     Elıterjesztı: Szentes László polgármester 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
1.Napirend: 
Tárgy: Javaslat a 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervre  

   Elıterjesztı: Szentes László polgármester                         
 
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az elıterjesztést.  
 
Csikós Csaba alpolgármester kérdezte, hogy van-e lehetıség az év eleji 
foglalkoztatásra, valamint a közfoglalkoztatásban történı részvétel idézett-e elı 
változást az érintettek, munkában való viszonyában? 
  
Szentes László polgármester válaszában elmondta, hogy ugyan van lehetıség az 
év eleji foglalkoztatásra, azonban ekkor még figyelemmel az idıjárásra is, a hó 
eltakarításon kívül egyéb kinti munkák nem végezhetık. A közfoglalkoztatásban 
résztvevık munkamorálban érezhetı pozitív változás zajlott le az elmúlt évben, 
azonban a közfoglalkoztatottak más munkáltatónál történı foglalkoztatása nem 
valósult meg. 
 
Tobak Ferenc képviselı véleménye szerint a csökkenı munkalehetıségnek is 
köszönhetı ez.  
 
Szentes László polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselı-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - elfogadta és a következı határozatot hozta: 
  
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének  
   1/2010. (I. 12.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 2010. évi 
Közfoglalkoztatási Tervet – a mellékletben foglaltak szerint – 
véleményezésre megküldésre alkalmasnak tartva elızetesen 
elfogadja. 
 
Felkéri a képviselı-testület a polgármestert, hogy a 2010. évi 
Közfoglalkoztatási Tervet véleményezés céljából a Közép-
dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Sümegi 
Kirendeltségének, valamint Bazsi Község Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatának megküldeni, valamint a vélemények 
megérkezése után azokkal együtt a Képviselı-testület elé 
terjeszteni szíveskedjen. 

 
Felelıs: Szentes László polgármester 
Határidı: - azonnal (megküldésre), 
            - 2010. február 8. (elıterjesztésre) 
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     2. Napirend: 
          Tárgy: Vegyes, döntést igénylı ügyek 
                       
 - Javaslat pályázat benyújtására 
            Elıterjesztı: Szentes László polgármester 
 
(Pályázati felhívás a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium pályázati felhívását a közrend és a közbiztonság erısítése érdekében 
közterület-felügyelıket nem foglalkoztató önkormányzatok részére. Kiemelte, hogy az 
önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervében szereplı településır munkába 
állításához célszerő lenne pályázat benyújtása a pályázati felhívásban szereplı 1. 
pontban foglalt egyszeri 80.000 Ft támogatásra, amelyet az ismertetett támogatási 
szerzıdésben meghatározott dologi jellegő költségekre kell, illetve lehet fordítani. 
Javasolta, továbbá, hogy a felhívás 2. pontjában foglaltaknak megfelelıen további 1 
fı településır foglalkoztatásához szükséges egyszeri támogatás mellett, annak 
munkabérére vonatkozó rendszeres támogatásra is nyújtson be az önkormányzat 
pályázatot.  
 
Kérte a képviselık hozzászólásait, javaslatait.  
 
Szentes László polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselı-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - elfogadta és a következı határozatot hozta: 
  
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének  
   2/2010. (I. 12.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Igazságügyi 
és Rendészeti Minisztérium “a közrend és a közbiztonság 
erısítése érdekében közterület-felügyelıket nem 
foglalkoztató önkormányzatok részére” történı felhívás 1. 
és 2. pontja vonatkozásában 1-1 fı településır foglalkoztatása 
érdekében pályázat benyújtását határozta el. 
 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot az 
önkormányzat képviseletében eljárva benyújtani és ennek 
érdekében a mellékelt támogatási megállapodást aláírni 
szíveskedjen. 

 
Felelıs: Szentes László polgármester 
Határidı: azonnal 

 
 
   



 4 

- Javaslat karbantartói állás pályázat kiírására 
            Elıterjesztı: Szentes László polgármester 
 
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az elıterjesztést, kérte a képviselık 
javaslatait, észrevételeit, hozzászólását. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselı-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - elfogadta és a következı határozatot hozta: 
  
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének  
   3/2010. (I. 12.) határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete a karbantartói 
állás betöltésére pályázatot ír ki a mellékletben foglaltak szerint.   
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzıt, hogy 
a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések 
megtételérıl gondoskodni szíveskedjenek.  
 
Felelıs: Szentes László polgármester 
              Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı 
Határidı: azonnal 

 
 

- E-ON Energiaszolgáltató Kft-vel kötött szerzıdés módosítása 
            Elıterjesztı: Szentes László polgármester 
 
(Megkeresés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az E-ON Energiaszolgáltató Kft. 
szerzıdésmódosításra irányuló megkeresését. Javasolta, hogy a képviselı-testület a 
felajánlott szerzıdésmódosítási lehetıséggel most ne éljen, ugyan a díjfizetési 
határidı e szerint meghosszabbodna, ugyanakkor az önkormányzat szerzıdés 
felmondási lehetıségei sérelmet szenvednének a jelenlegihez képest. 
Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslat 
elfogadását. 
 
A képviselı-testület a javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következı határozatot hozta: 
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   Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének  
   4/2010. (I. 12.) határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete az E-ON 
Energiaszolgáltató Kft. szerzıdésmódosításra vonatkozó 
mellékelt javaslatával nem kíván élni. 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntésérıl 
az E-ON Energiaszolgáltató Kft-t értesíteni szíveskedjen.  
 
Felelıs: Szentes László polgármester 
Határidı: 2010. január 25. 

 
   

- Pingpong terem használata 
            Elıterjesztı: Szentes László polgármester 
 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a Bazsi, Fı u. 91. 
szám alatti faluházban lévı pingpong terem használatára jelentkezett igény. Erre 
közcélú foglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozó közremőködésével látna 
lehetıséget átmenetileg, mivel a terem kulcsát és a használat ellenırzését az 
önkormányzat mással nem tudja megoldani. 
 
Csikós Csaba alpolgármester támogatta a felmerült javaslatot azzal, hogy esetleg 
a késıbbiekben a településır közremőködését is lehetne kérni. 
 
Szentes László polgármester mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását. 
 
A képviselı-testület a javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következı határozatot hozta: 
 
 
  
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének  
   5/2010. (I. 12.) határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Bazsi, Fı u. 
91. szám alatti faluházban a pingpong terem használatot 
közhasznú dolgozó foglalkoztatásával kívánja megoldani a 
sportolási lehetıség biztosítása érdekében. 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére.  
 
Felelıs: Szentes László polgármester 
Határidı: 2010. február 1. 
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Szentes László polgármester elmondta, 2010. január 30-án a farsangi 
rendezvényt egy az önkormányzat által szervezett zártkörő bál zárja. Ennek várható 
költsége 25.000 Ft lenne, mely a zenekar díjazását szolgálná. Javasolta e költség 
biztosítását az önkormányzat 2010. évi költségvetésében. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslat 
elfogadását. 
 
A képviselı-testület a javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következı határozatot hozta: 
 
 
  
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének  
   6/2010. (I. 12.) határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2010. január 
30-án a farsangi rendezvényt követıen zártkörő zenés bált 
szervez, melynek költségét – 25.000 Ft-ot – az önkormányzat 
2010. évi költségvetésében biztosítja.  
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére.  
 
Felelıs: Szentes László polgármester 
Határidı: 2010. január 30. 

 
Szentes László polgármester ismételten tájékoztatást adott arról, hogy mivel a 
Veszprém Megyei Rendır-fıkapitányság nem kíván élni a felajánlott Bazsi, Fı u. 68. 
szám alatti ingatlan használata tekintetében, így az ingatlan jelenleg is üresen áll. A 
hasznosítását ismételten javasolja a képviselı-testületnek áttekinteni és a további 
hasznosításra, használatra vonatkozó elképzelések (esetleg állagmegóvás) érdekében 
e feladatok és azok anyagi vonzatait a 2010. évi költségvetésben szerepeltetni. 
 
Tobak Ferenc képviselı az elhangzottakhoz kapcsolódóan elmondta, hogy esetleg 
az ingatlan értékesítésével addig nem kellene foglalkozni, amíg a háziorvosi feladatok 
jövıbeni ellátása nem válik egyértelmővé. 
 
Szentes László polgármester elmondta, hogy mindezek figyelembevételével kerül 
elıkészítésre – esetleg újabb információk hiányában – az önkormányzat 2010. évi 
költségvetése. 
 
Mivel az ülésnek több tárgya nem volt, Szentes László polgármester a nyilvános ülést 
18,45 órakor bezárta, és rövid szünet után a képviselı-testület zárt ülésen folytatta 
tovább munkáját. 

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


