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

 
Szám:40-49/2010.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 14-
én /kedd/ 18,00 órakor kezdődött 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 képviselő 
       Tobak Ferenc képviselő 
 
Orsósné Kalányos Edina Bazsi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzatának elnöke 
távolmaradását nem jelezte. 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:   Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
           Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. /1.napirend/ 
  
Jegyzőkönyvvezető:  Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Szentes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.  
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 6 megválasztott képviselő közül 
mind a 6 fő jelen van. 
 
Szentes László polgármester javasolta elfogadni a meghívóban szereplő napirendi 
pontokat. 
 
A képviselő-testület a javaslatot  6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül –  a következők szerint elfogadta: 
 
Napirend 
 

1. Tájékoztató Bazsi Község Önkormányzata 2010.  I. félévi gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
2. Javaslat pályázat kiírására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  

Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójára 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

  
3. Vegyes, döntést igénylő ügyek 
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1. Napirendi pont 
Tárgy: Tájékoztató  Bazsi Község Önkormányzata 2010. I. félévi gazdálkodásáról 
             Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Előterjesztés és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Kérte a kérdéseket, 
hozzászólásokat. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta Bazsi Község 
Önkormányzata 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. 
 
A képviselő-testület az Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
előterjesztést  6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   93/2010. (IX. 14.) határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi 
XXXVIII. törvény 79. §-ában foglaltakra figyelemmel Bazsi 
Község Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának I. félévi 
helyzetéről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerint elfogadta. 

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2. Napirendi pont: 
Tárgy: Javaslat pályázat kiírására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat  
            2011. évi fordulójára 
            Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Javasolta a határozati 
javaslat elfogadását. Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. 
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta az ösztöndíjrendszerhez történő 
csatlakozási szándék elfogadását. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
 
 
 
 



 3 

    Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
    94/2010. (IX. 14.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2011. évi  fordulójához csatlakozni kíván. 
A képviselő-testület felhatalmazza Szentes László 
polgármestert 
- az Önkormányzat csatlakozási szándékáról szóló 

nyilatkozat aláírására, valamint 
- az „A” és „B” típusú – mellékelt – pályázatok együttes 

közzétételére. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2010. szeptember 30. 
 

 
4. Napirendi pont: Vegyes, döntést igénylő ügyek. 
 
a) - Javaslat a Helyi Választási Bizottság póttagja megválasztására 

        Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester felkérte Vincze József Ágostonné dr. körjegyzőt 
ismertesse a Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztására vonatkozó 
előterjesztést. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette az előterjesztést. Elmondta, a 
javasolt személlyel előzetesen egyeztetett, melynek kapcsán az érintett jelezte, 
egyetért ügye nyilvános ülésen történő tárgyalásával, megválasztása esetén a 
feladatok ellátásával. 
 
Szentes László polgármester javasolta a Helyi Választási Bizottság póttagjának 
megválasztását. 
Mivel további hozzászólás nem volt, 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  

95/2010. (IX. 14.)  határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási 
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 27. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján a Helyi Választási Bizottságba póttagként 
megválasztja: 
Bódai Erika 8352 Bazsi, Jókai u. 17/A. 
szám alatti lakost. 
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A Helyi Választási Bizottság választott tagjának megbízatása a 
következő általános választásra létrehozott választási 
bizottság alakuló üléséig tart. 
 
Felelős: Szentes László polgármester az eskü kivételére 
              Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
Határidő: 2010. szeptember 30. 

 
b) – DRV Zrt. megkeresése részvényvásárlás ügyében 

        Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a DRV Zrt. 
megkereste az önkormányzatot 1 db 10.000.- Ft névértékű DRV Zrt. részvény- 
vásárlása érdekében. Javasolta, hogy az új testület felállását követően hozzon ebben 
az ügyben döntést.  
Mivel további hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslatot. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül -  elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
96/2010. (IX. 14.)  határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a DRV Zrt-
től vásárolandó részvény lehetőségét a választást követően 
tekinti át.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről 
a DRV Zrt-t értesítse.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2010. október 1. 

 
 
 

c) – Magyar Közút Nonprofit Zrt. levele 
        Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette a levelet. Elmondta, Fehér Lajosné bazsi 
lakos kérelméhez a polgármester is adott egy támogató nyilatkozatot, mert azzal 
egyetértett, mindezek ellenére az ismertetett válasz érkezett. 
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Fekete Gézáné képviselő véleménye szerint is az átmenő forgalom esetenként 
veszélyezteti a gyalogosokat és a kerékpárral közlekedőket. 
 
Tobak Ferenc képviselő csatlakozott az elhangzottakhoz, véleménye szerint is jó 
lenne biztonságos gyalogátkelőhelyeket biztosítani a templomnál és a boltnál.  
 
Szentes László polgármester elmondta, hogy a kérdéses út a Magyar Állam 
tulajdonát képezi, a Magyar Közútkezelő Kht. a kezelője, ő tud a fenti kérdésekben 
döntést hozni és intézkedni. A legveszélyesebb útszakaszon már történtek 
intézkedések, azonban a legutóbbi megkeresésre valóban nem érkezett kedvező 
válasz. 
 

d) – Ábrahám-Sat Bt. ajánlata 
        Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Adás-vételi szerződés tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az Ábrahám-Sat Bt. ajánlatát. Nem 
javasolta ezt az ajánlatot elfogadni, hiszen az ügyben több kérdés tisztázása 
szükséges.  
 
Csikós Csaba alpolgármester kérdezte, hogy a megkeresésben szereplő 5.000.- 
Ft-os vételár tekintetében történt-e már egyeztetés? 
 
Szentes László polgármester válaszolta, hogy ezt az összeget az Ábrahám-Sat Bt. 
jelölte meg vételárként egyoldalúan. Többek között erre tekintettel is javasolta az 
előbbiekben, hogy a mai ülésen ne kerüljön sor döntésre, csak majd az összes kérdés 
tisztázását követően.  
 
Fekete Gézáné képviselő kérdezte, hogy az új rendszer mikor kezdi meg a 
működését? 
 
Szentes László polgármester válaszában elmondta, hogy az új rendszer kiépítése 
információi szerint a műszaki átadáshoz közeledik. Javasolni fogja a rendszert 
működtető cégnek, hogy lakossági fórumon adjon majd tájékoztatást a 
szolgáltatásairól. Meglátása szerint mind két kábel TV-t üzemeltető rendszernek lesz 
létjogosultsága a településen. Javasolta, hogy a képviselő-testület az ajánlattal a 
részletkérdések tisztázását követően hozzon majd döntést.  
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: 
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
97/2010. (IX. 14.)  határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Ábrahám-Sat Bt. ajánlatáról a részletkérdések tisztázását 
követően hoz majd döntést.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti 
kérdések tisztázása érdekében tegye meg a szükséges 
intézkedéseket, egyeztetéseket, és azt követően kerüljön sor 
az ajánlat képviselő-testület elé terjesztésére.   
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2010. december 31. 

 
 

e) – Bazsi, Fő u. 36. szám (volt posta épülete) alatti ingatlan  
        bérbeadása  

              Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette Kovács László sümegi lakos Bazsi, Fő u. 
36. szám alatti ingatlan bérbevételére vonatkozó kérelmét. Kérte a képviselő-testületi 
tagok véleményét az ingatlan bérbeadása ügyében. 
 
Tobak Ferenc képviselő jelezte, hogy több kis településen a posta megszüntette a 
mozgópostai szolgáltatást és postát nyitott. Véleménye szerint az épületet, amely 
korábban a posta elhelyezését szolgálta, lehet, hogy nem kellene fegyverjavítás 
céljára bérbe adni. Személy szerint neki hiányzik a helyben nyújtott postai 
szolgáltatás. Nem tudni, hogy a posta ismét működni fog-e a hagyományos 
formában a településen. 
 
Fekete Gézáné képviselő véleménye szerint is jobb volt, mikor működött posta 
Bazsiban, és nem a mozgóposta szolgáltatásaira kellett várni.  
 
Szentes László polgármester kérdezte, hogy amennyiben a bérbeadás mellett 
dönt a képviselő-testület, milyen bérleti díjban gondolkodjanak? 
 
Csánicz József képviselő javasolta, hogy bérbeadás esetén 15.000 – 20.000.- Ft-
os bérletet határozzon meg a testület. 
 
Csikós Csaba alpolgármester véleménye szerint, a felmerült kérdésekre 
tekintettel a mai ülésen a bérbeadás vagy bérbe nem adás kérdésében ne szülessen 
döntés. Természetesen az önkormányzatnak az ingatlan hasznosításból származó 
bevételre nagy szüksége lenne. 
 
Szentes László polgármester az elhangzottakra is tekintettel javasolta, hogy 
Bazsi, Fő u. 36. szám alatti ingatlan bérbeadása esetében felmerült kérdések, és 
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kapcsolódó körülmények kerüljenek először tisztázásra, és azután döntsön a testület 
a bérbeadásról.  
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 1 nem szavazattal – tartózkodás nélkül - 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
98/2010. (IX. 14.)  határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bazsi, Fő u. 
36. szám alatti ingatlan bérbeadása ügyében felmerült 
kérdések, és kapcsolódó körülmények tisztázását követően 
dönt az ingatlan bérbeadásáról.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti 
körülmények tisztázása érdekében tegye meg a szükséges 
intézkedéseket.   
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2010. október 31. 

 
 f) – ARSEN Van Sales Kft. ajánlata  

                 Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Ajánlat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az ARSEN Van Sales Kft. (Budapest) 
ajánlatát. Elmondta, hogy a Bazsi, Fő u. 115. szám alatti önkormányzati tulajdonú 
ingatlan udvarán, illetve téli időszakban az ingatlanon lévő épületben lehetne helyet 
biztosítani a Kft. tehergépjárművének elhelyezésére, az árajánlatban szereplő bérleti 
díjak mellett. Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a bérleti szerződést kösse meg 
az ajánlattevővel. 
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  
99/2010. (IX. 14.)  határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete  Bazsi, Fő u. 
115. szám alatti önkormányzat tulajdonát képező ingatlan 
udvarán, illetve télen, az ingatlanon lévő épületben biztosít az 
ARSEN Van Sales Kft. Budapest tehergépjárművének helyet, 
nyitott területen 10.000.- Ft/hó+ÁFA, zárt területen 20.000.-
Ft/hó+ÁFA bérleti díj fizetése mellett.   
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 
önkormányzat érdekeit szem előtt tartva a bérleti díj 
elkészíttetéséről és aláírásáról gondoskodni szíveskedjék.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2010. október 1. 

 
  
 

g) – Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék- 
        kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának  
        módosítása  

              Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Társulási Megállapodás módosítása a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette a Társulási Megállapodás módosítására 
vonatkozó tervezetet. Kiemelte, hogy bár nagyon fontos lenne, hogy a pályázatok 
benyújtásra kerüljenek határidőben, melyet a kísérőlevélben a társulás elnöke jelzett, 
azonban az is fontos lenne, hogy a képviselő-testület számára előnyös módon 
módosított megállapodást fogadjon el. Ismertette azokat az aggályokat (mellékelve a 
jegyzőkönyvhöz) melyek a módosításra irányuló javaslat rendelkezésével 
kapcsolatban merült fel. Véleménye szerint a Sümegi Kistérség Önkormányzatainak 
egységes álláspontja kellene a megállapodás módosítása tekintetében. Ezt követően 
lenne célszerű meghozni a döntést úgy, hogy a pályázatok benyújtása még 
lehetséges legyen. Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a megállapodás módosítás 
kérdésében a felmerült kérdések alapos tisztázását követően kerüljön sor a döntésre. 
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  
100/2010. (IX. 14.)  határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-
Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 
módosításának tekintetében a felmerült kérdések alapos 
tisztázását követően alakítja ki álláspontját.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti 
körülmények tisztázása érdekében tegye meg a szükséges 
intézkedéseket.   
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2010. október 30. 
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 h) – Bazsi 91 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának felajánlása az  
           önkormányzat részére  

                 Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette, hogy Gál Károlyné a bazsi 91 hrsz-ú, és 
a hagyatéki eljárást követően már a tulajdonában lévő ingatlant az önkormányzatnak 
térítésmentesen felajánlotta. Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a felajánlást 
fogadja el, és a tulajdonjog megszerzése valamint az ingatlan-nyilvántartásba történő 
bevezetése érdekében Dr. Zámbó Gábor (Sümeg, Magyar u. 10.) ügyvédet bízza meg 
a szükséges okiratok és intézkedések megtételével, hatalmazza fel továbbá a 
polgármestert a vonatkozó okiratok aláírására.  
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  
101/2010. (IX. 14.)  határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 
felajánlott bazsi 91 hrsz-ú ingatlant, a tulajdonjog 
megszerzése valamint az ingatlan-nyilvántartásba történő 
bevezetése érdekében Dr. Zámbó Gábor (Sümeg, Magyar u. 
10.) ügyvédet bízza meg a szükséges okiratok és 
intézkedések megtételével.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a vonatkozó 
okiratok aláírására.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2010. november 30. 

 
 

i) – Tájékoztatás a Járóbeteg Szakellátó Központ eszközbeszerzés 
             vonatkozásában közbeszerzés elindításáról  

                    Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a Sümegi Kistérségi 
Többcélú Társulás döntött a Járóbeteg Szakellátó Központ eszközbeszerzése 
vonatkozásában a közbeszerzési eljárás megindításáról.  
 

j)       – E-On Kft. megkeresése 
                    Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
/Megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 



 10 

 
Szentes László polgármester ismertette a megkeresést, egyben javasolta a 
testületnek a szolgáltató díjcsökkenésre vonatkozó ajánlatát és az erről szóló 
megállapodást fogadják el. 
 
Csikós Csaba alpolgármester az elhangzott javaslatot támogatta, mivel a 
díjcsökkenés megtakarítást eredményezhet az önkormányzat kiadásainak 
tekintetében. 
 
Szentes László polgármester mivel további 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  
102/2010. (IX. 14.)  határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az 
E-ON Kft. díjcsökkenésre vonatkozó ajánlatát.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az erre vonatkozó 
okirat aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2010. szeptember 25. 

 
k) –   Ravatalozó épületének feltüntetése az ingatlan-nyilvántartásban     

                Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a 2006-ban felújított 
ravatalozó épülete korábban sem volt feltüntetve az ingatlan-nyilvántartásban. Mivel 
a felújítást követően a használatbavételi engedély már jogerőre emelkedett, 
szükséges az épület feltüntetése. Ehhez el kell készíttetni a feltüntetési vázrajzot. Az 
ennek kapcsán megkeresett szakember és a Földhivatal véleménye szerint a 
ravatalozó nem a 096 hrsz-ú ingatlanon áll a valóságban, hanem a többek között az 
önkormányzat résztulajdonát is képező 097/11 hrsz-ú ingatlanon. Mindenképpen 
szükséges erre tekintettel, hogy a 096 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan 
telekhatár rendezésére kerüljön sor, és ezt követően történjen meg a ravatalozó 
épületének ingatlan-nyilvántartáson való feltüntetése. Kérte, és egyben javasolta a 
képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a 096 hrsz-ú ingatlan 
telekhatár korrekciójának, valamint a ravatalozó épületének ingatlan-nyilvántartásban 
történő feltüntetése érdekében a szükséges okiratok aláírására, továbbá az 
épületfeltüntetési vázrajz elkészítésének megrendelésére, és a változások ingatlan-
nyilvántartáson történő átvezetésének kezdeményezésére.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslat elfogadását. 
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A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
103/2010. (IX. 14.)  határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a 096 hrsz-ú ingatlan 
telekhatár korrekciójának, valamint a ravatalozó épületének 
ingatlan-nyilvántartásban történő feltüntetése érdekében a 
szükséges okiratok aláírására, továbbá az épületfeltüntetési 
vázrajz elkészítésének megrendelésére, és a változások 
ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésének 
kezdeményezésére.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal az intézkedések megkezdésére,  
                 a továbbiakban folyamatos 

 
 

l) –   Tájékoztatás Németh István Péter irodalom-történész leveléről     
                Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy még 2010. 
augusztusban a Simon István költő költészetével foglalkozó Németh István Péter 
irodalom-történésztől érkezett levél. Németh István Péter ebben jelezte, hogy 
elkészült a „Mirzától a Fiastyúkig” című Simon István költészetével foglalkozó 
alkotásával. Szeretné ezt megismertetni az önkormányzattal és Bazsi lakosaival, 
illetve kiadatni a művet. Akik a 2010. szeptember 12-én megtartott Simon István 
Emléknapon részt vettek, ízelítőt kaphattak e műből az irodalom-történész 
előadásában. 
 
 
 

j) –  Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések  
               végrehajtásáról 

         Előterjesztő: Szentes László polgármester 
  

 (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)   
 
Szentes László polgármester ismertette a tájékoztatót. 
Kérte a tájékoztató tudomásul vételét. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatót 6 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – tudomásul vette. 
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m) –  Szüreti rendezvény helyszínének kiválasztása  
         Előterjesztő: Szentes László polgármester 

  
Szentes László polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a 2010. 
szeptember 25-én tartandó szüreti rendezvény helyszínét jelölje ki. A rendezvény 
megtartására két helyszín kínálkozik, a korábbi években is helyszínül szolgáló Bazsi, 
Fő u. 36. (Posta) ingatlan és a mellette lévő terület, valamint a Bazsi, Fő u. 91. szám 
alatti Faluház udvara. Ez utóbbi helyszín mellett szólna az, hogy a lakosság egy része 
még alig ismeri ezt a pályázati támogatásokból szépen helyreállított és rendbe tett 
ingatlant. Sajnos azonban az ingatlanra a lovasok nem tudnának bejönni a szüreti 
felvonulás kapcsán. A másik helyszín már az előző évben is helyet biztosított a 
rendezvénynek. 
 
Fekete Gézáné képviselő jelezte, hogy a Béke utcai lakosok is szeretnék látni az 
utcájukban a szüreti felvonulókat. Véleménye szerint a Bazsi, Fő u. 36. szám alatti 
ingatlan és a mellette lévő terület lenne a megfelelő a szüreti rendezvény 
lebonyolítására. 
 
Csikós Csaba alpolgármester az új helyszínt rendezettsége tekintetében is 
alkalmasabbnak találta a rendezvény megtartására. 
 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, miszerint a 
2010. szeptember 25-i szüreti rendezvény helyszíneként Bazsi, Fő u. 36. szám alatti 
ingatlant és a mellette lévő területet határozza meg a testület. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen 2 nem szavazattal – tartózkodás nélkül - 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
104/2010. (IX. 14.)  határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. 
szeptember 25-én megrendezésre kerülő szüreti rendezvény 
helyszíneként Bazsi, Fő u. 36. számú ingatlant és a mellette 
lévő területet jelöli ki.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat 
végrehajtása érdekében a szüksége intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2010. szeptember 25. 
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Szentes László polgármester megköszönte a képviselő-testület tagjainak, a 
körjegyzőnek a ciklusban nyújtott munkáját. 
Az ülésnek több tárgya nem volt, Szentes László polgármester a nyilvános ülést                         
20,05 órakor bezárta, rövid szünet után a képviselő-testület zárt ülésen folytatta 
tovább munkáját. 

K.m.f. 
 
 
 
 

Szentes László     Vincze József Ágostonné dr.  
polgármester           körjegyző 


