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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 

 
Szám: 40-32/2010. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 21-én 

     18,05 órakor megtartott 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 és Tobak Ferenc képviselők távolmaradásuk okát előzetesen jelezték. 
Orsósné Kalányos Edina Bazsi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzatának elnöke 
távolmaradása okát nem jelezte. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 

Horváth Zoltán Imréné gazdálkodási főelőadó 2. 
napirend vonatkozásában 

 
Jegyzőkönyvvezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Szentes László polgármester tisztelettel köszöntötte az ülésen megjelenteket, az ülést 
megnyitotta. 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 6 megválasztott képviselő közül 4 fő 
jelen van. 
 
Szentes László polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. Javasolta a 
meghívóban szereplő napirendi pontokat megtárgyalni. 
 
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta a következők szerint: 
 
NAPIREND 
 
1. Bazsi Község Önkormányzata éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentése 
 Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
2. Bazsi Község Önkormányzata 2009. évi zárszámadási rendeletének megalkotása  
 Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
3. Vegyes döntést igénylő ügyek 



2. 

 
NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
1. Napirend: 
Tárgy: Bazsi Község Önkormányzata éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési 

jelentése 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, a belső ellenőrzés 
apróbb-cseprőbb hibákat feltárt, melyek javíthatók, orvosolhatók voltak. Javasolta a 
határozati javaslat elfogadását. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
62/2010. (IV.21.) határozata 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2009. évi éves 
ellenőrzési jelentést, és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést 
elfogadja. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2. Napirend: 
Tárgy: Bazsi Község Önkormányzata 2009. évi zárszámadási rendeletének megalkotása 

  Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester elmondta, hogy megkapták a zalaszántói Gersei Pethő 
Általános Iskola 2009. év költségvetési beszámolóját, melyet szintén a napirend keretében 
meg kell tárgyalni. 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
Ismertette az előterjesztést. Kérte a hozzászólásokat. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a zalaszántói Gersei 
Pethő Általános Iskola 2009. évi költségvetési beszámolójának elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gersei Pethő Általános Iskola 2009. évi 
költségvetési beszámolóját 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 



3. 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
63/2010. (IV. 21.) határozata 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gersei Pethő 
ÁMK Általános Iskolája 2009. év beszámolóját  
14.262 e/Ft bevétellel, ezen belül: 
 
− Működési bevétel 14.024 e/Ft 
   ezen belül: 
− intézményi működési bevétel       58 e/Ft 
− működési támogatás 11.043 e/Ft 
− előző évi pénzmaradvány igénybevétel   2.923 e/Ft 
− fejlesztési célú támogatás  238 e/Ft 
 
56.725 e/Ft kiadással, ezen belül: 
 
− személyi juttatások 34.115 e/Ft 
− munkaadókat terhelő járulékok 10.156 e/Ft 
− dologi és egyéb folyó kiadások   8.080 e/Ft 
− egyéb pénzbeli juttatások   622 e/Ft 
− működés célú támogatás       5 e/Ft 
− fejlesztési kiadások   3.747 e/Ft-tal 
jóváhagyja. 

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szentes László polgármester ismertette Bazsi Község Önkormányzata 2009. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és rendeletének megalkotására 
vonatkozó előterjesztést. Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. 
 
Fekete Gézáné képviselő kérdezte, hogy a szennyvízközmű hitellel kapcsolatban a 
befizetések hogyan alakultak? 
 
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. válaszolta, a fizetési felszólításokat követően 
mindig történnek befizetések. Pontos számokat most nem tud mondani. 
 
Szentes László polgármester mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelet-tervezetet 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta, és megalkotta a következő rendeletét: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2010. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 
 
a 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 



4. 

 
Szentes László polgármester ismertette a működésképtelen helyi önkormányzatok 
egyéb támogatására vonatkozó pályázat benyújtásának lehetőségét. Elmondta, ezek a 
pályázatok sikeresek szoktak lenni, és egyben javasolta a pályázat benyújtását, tekintettel 
az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére. 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő –testületének 
64/2010. (IV. 21.) határozata 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. 
évi CXXX. törvény 6. számú melléklet 3. Működésképtelen helyi 
önkormányzatok egyéb támogatására. 
 
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2010. május 10. 

 
 
3. Napirend: 
Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek 

− Együttműködési megállapodás a Remete Kft-vel 
 Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
Szentes László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Remete Kft-vel 
a korábbiakban együttműködési megállapodást kötött az önkormányzat az Éltető Balaton-
felvidékért Egyesület LEADER HACS pályázat kapcsán. A pályázati hiánypótlás miatt 
szükséges egy újabb megállapodást kötni. Javasolta, a képviselő-testület fogadja el az 
együttműködési megállapodásban foglaltakat. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslat 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
65/2010. (IV. 21.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Remete Kft-vel 
(Sümeg, Kossuth u. 13.) kötendő – Együttműködési 
megállapodást – a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 



5. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás 
aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Szentes László polgármester a nyilvános ülést 18,35 órakor bezárta. 
 
 

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


