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

 
 
Szám: 40- 28/2010.  
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. április 14-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 
       Tobak Ferenc képviselı 
 
Fekete Gézáné és Németh Rita képviselık távolmaradásuk okát elıre jelezték, 
Orsósné Kalányos Edina Bazsi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzatának elnöke 
távolmaradása okát nem jelezte. 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı 
          Horváth Zoltán Imréné gazd. fıea. 
                          
Jegyzıkönyvvezetı:  Konyicsák Józsefné ügykezelı 
 
Szentes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.  
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 6 megválasztott képviselı közül 
4 fı jelen van. 
Az ülést megnyitotta.  
 
Javasolta megtárgyalni a meghívóban szereplı napirendi pontokat. 
 
A képviselı-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta a következık szerint: 
 
Napirend 
 

1. Bazsi Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl szóló 3/2009. (II. 11.) 
rendeletének módosítása 

         Elıterjesztı: Szentes László polgármester 
 

2. Lakossági környezet állapotáról szóló tájékoztatás  
     Elıterjesztı: Szentes László polgármester 
 
3. Vegyes, döntést igénylı ügyek 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
1.Napirendi pont: 
Tárgy: Bazsi Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl szóló 3/2009.(II.11.)  
           rendeletének módosítása 
           Elıterjesztı: Szentes László polgármester 
 
(Elıterjesztés és rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az elıterjesztést. 
Megkérdezte, hogy az önkormányzat 3/2009. (II. 11.) rendeletének módosítását a 
képviselı-testület elfogadja-e. 
Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet 
elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testület a rendelet-tervezetet 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és megalkotta az alábbi 
rendeletét: 
  

Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
 
         2/2010. (IV. 15.) rendelete 

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

               
        (A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
2. Napirendi pont: 
Tárgy: Lakossági környezet állapotáról szóló tájékoztatás  

     Elıterjesztı: Szentes László polgármester 
                                         
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az elıterjesztést.  
Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás. 
 
Csikós Csaba alpolgármester kérdezte, hulladékgyőjtı udvar vagy sziget mikor 
kerül kialakításra a településen? 
 
Szentes László polgármester válaszolta, hogy hulladékgyőjtı sziget kerül 
kialakításra, várhatóan ebben az évben. 
Az elıterjesztéshez kiegészítésként elmondta, hogy a közlekedési zaj tekintetében 
számottevıen nem javult a helyzet, azonban az önkormányzat által végeztetett 
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munkálatok (patakmeder tisztítás) a pollen koncentráció csökkenését vonják maguk 
után. Javasolta az elıterjesztés elfogadását.  
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslat elfogadását. 
  
A képviselı-testület a határozati javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és a következı határozatot hozta: 
 
         Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
 
         53/2010. (IV. 14. ) határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete a lakossági környezet 
állapotáról szóló tájékoztatást elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a környezet általános védelmérıl szóló 
1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdése e) pontja, valamint 51. § (3) 
bekezdése alapján a lakosságot a környezet állapotáról a Képviselı-
testület által elfogadott tájékoztatás közzétételével tájékoztatni 
szíveskedjék. 
 
Felelıs: Szentes László polgármester 
Határidı: 2010. április 30. 
          

3.Napirendi pont:  
Tárgy: Vegyes, döntést igénylı ügyek 
 
 
 - Ramassetter Vince Általános Iskola Sümeg pályázatához szükséges    
             nyilatkozat jóváhagyása 

        Elıterjesztı: Szentes László polgármester 
 
     (Nyilatkozat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette a nyilatkozatot. Elmondta a Ramassetter 
Vince Általános Iskola létszámleépítése kapcsán pályázati lehetıség adódott, melyhez 
az intézmény kérte a fenntartó önkormányzatok nyilatkozatát. Javasolta a nyilatkozat 
jóváhagyását. 
Megkérdezte, van-e kérdés, hozzászólás. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete a javaslatot 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következı határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
 
   54/2010. (IV. 14.)  határozata 
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Ramassetter 
Vince Általános Iskolát (8330 Sümeg, Árpád utca 5.) fenntartó 
Iskolai Intézményi Társulás tagjaként, az iskolát érintı 
létszámcsökkentési döntés alapján felülvizsgálta a települési 
önkormányzat intézményeinek létszámhelyzetét.  
A képviselı-testület nyilatkozik arról, hogy Bazsi Község 
Önkormányzata költségvetési szerveinél és Polgármesteri 
Hivatalánál a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag 
megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, 
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az 
igénylı fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak 
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása 
nélküli foglalkoztatására nincs lehetıség. 
 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a testületi döntésnek 
a gesztor önkormányzat részére történı továbbítására.   
 
Felelıs: Szentes László polgármester 
Határidı: azonnal 
 

 
-  Lemondás pályázati támogatásról 

        Elıterjesztı: Szentes László polgármester 
 
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az elıterjesztést. Javasolta a határozati 
javaslat elfogadását.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete a határozati javaslatot 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következı 
határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
 
   55/2010. (IV. 14.)  határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Közép-
dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 87/2009. (VIII.28.) 
KDRFT határozata alapján “Oktatóterem és térburkolat” 
kialakítására elnyert, 1.269.535.- Ft összegő támogatásból, 
1.239.530.- Ft összeget kíván igénybe venni. 
A képviselı-testület a fennmaradó 30.005.- Ft összeg 
igénybevételérıl lemond. 
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A képviselı-testület felkéri a polgármestert a határozat 1 pld-
ának a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságának 
megküldésére. 

 
Felelıs: Szentes László polgármester 
Határidı: 2010. április 30. 

   
 

-  Tőzoltó Köztestület megkeresése 
        Elıterjesztı: Szentes László polgármester 

 
     (Megkeresés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette a megkeresést, és egyben javasolta a 
hozzájárulás megadását. 
Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslat 
elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete a javaslatot 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következı határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
 
   56/2010. (IV. 14.)  határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete hozzájárul a 
Tőzoltó Köztestület Sümeg tulajdonában lévı IFA TLF-50 típusú 
tőzoltófecskendı gépjármő értékesítéséhez a Tápiószelei 
Önkéntes Tőzoltó Egyesület részére, 1.000.000.- Ft 
ellenértékben.  
 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelıs: Szentes László polgármester 
Határidı: azonnal 

 
 

- Önkormányzati tulajdonú patakmeder tisztítása   
            Elıterjesztı: Szentes László polgármester 
 
Szentes László polgármester javasolta, hogy az önkormányzati tulajdonú patak 
meder mentén (011 hrsz-ú) a tőzifának valót Csikós András Bazsi, Fı u. 46., Hajdu 
Attila Bazsi, Fı u. 56. és Mózner Balázs Bazsi, Fı u. 165. szám alatti lakosok 
kitermeljék, és saját részre elszállíthatják. 
Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslat 
elfogadását. 
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete a javaslatot 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következı határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
 
   57/2010. (IV. 14.)  határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete megbízza 
Csikós András Bazsi, Fı u. 46., Hajdu Attila Bazsi, Fı u. 56. 
és Mózner Balázs Bazsi, Fı u. 165. szám alatti lakosokat az 
önkormányzat tulajdonát képezı bazsi 011 hrsz-ú külterületi 
ingatlan rendezésével, mely munkálatok elvégzése fejében a 
kitermelt tőzifát saját részre elszállíthatják.  
 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert erre vonatkozóan a 
szükséges intézkedések megtételére az önkormányzat 
képviseletében. 
 
Felelıs: Szentes László polgármester 
Határidı: 2010. április 30. 

 
- Tájékoztató a lejárt határidejő önkormányzati döntések  

               végrehajtásáról 
         Elıterjesztı: Szentes László polgármester 
 

(Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)   
 
Szentes László polgármester tájékoztatta a képviselı-testületet a lejárt határidejő 
önkormányzati döntések végrehajtásáról. Kiegészítésként elmondta, az 
önkormányzati patakmeder tisztítási munkálatai során kitermelt ágfa értékesítésébıl 
az önkormányzatnak több mint 900 eFt bevétele keletkezett. 
Kérte a tájékoztató tudomásul vételét. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete a tájékoztatót 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – tudomásul vette. 
 

- Tájékoztató a zárt ülésen hozott határozatról    
        Elıterjesztı: Szentes László polgármester 

 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott az elızı zárt ülésen hozott 
határozatról a következı szerint: 
a képviselı-testület az 52/2010. (III. 17.) határozatával elfogadta a polgármester 
átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl szóló beszámolót.  
  

- www.ketesaruk.hu portál fıszerkesztıjének megkeresése  
        Elıterjesztı: Szentes László polgármester 
 
(Megkeresés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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Szentes László polgármester ismertette a megkeresést. Javasolta, hogy a 
képviselı-testület a tájékoztatást köszönje meg, azonban a megkeresést a honlapján 
ne jelenítse meg. 
Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslat 
elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete a javaslatot 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következı határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
 
   58/2010. (IV. 14.)  határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete megköszöni a 
www.ketesaruk.hu portál fıszerkesztıjének tájékoztatását azzal, 
hogy az önkormányzat honlapján jelenleg nem áll módjában azt 
megjeleníteni.  

 
Felelıs: Szentes László polgármester 
Határidı: 2010. április 29. 
 

- Háziorvosi vállalkozás által hitelesített eszközök költségeinek  
    viselése   

         Elıterjesztı: Szentes László polgármester 
 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévı de a háziorvosi vállalkozás által használt csecsemımérleg és EKG 
eszköz hitelesítésre került, melyet a felek között korábban létrejött megállapodás 
szerint elvégeztetett a háziorvos. A költségek Bazsi Község Önkormányzatára esı 
része a következık szerint alakul: 

- csecsemımérleg hitelesítése 10.625 Ft 
- EKG készülék hitelesítése      11.750 Ft. 

A hivatkozott megállapodás a háziorvosi szolgáltatást nem kötelezi a költségek 
viselésére, erre tekintettel javasolta, hogy az önkormányzat tegyen eleget fizetési 
kötelezettségének. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslat 
elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete a javaslatot 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következı határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
 
   59/2010. (IV. 14.)  határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete az 
önkormányzat tulajdonát képezı csecsemımérleg és EKG 
készülék hitelesítésének rá esı részét (10.625 Ft + 11.750 Ft= 
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22.375 Ft) kiegyenlítését vállalja az önkormányzat 2010. évi 
költségvetése terhére. 
 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert erre vonatkozóan a 
szükséges intézkedések megtételére.  

 
Felelıs: Szentes László polgármester 
Határidı: azonnal 

 
Mivel az ülésnek több tárgya nem volt, Szentes László polgármester a nyilvános ülést 
19,15 órakor bezárta.  

 
 

K.m.f. 
 
 

 
Szentes László      Vincze József Ágostonné dr.  
polgármester                    körjegyzı 


