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

 
 
Szám: 40- 53/2010.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én 
(kedd) 18.00 órakor kezdődött alakuló üléséről. 
 
Az ülés helye: Simon István Művelődési Ház 
                       8352 Bazsi, Fő u. 84. 
 
Jelen vannak: Szentes László polgármester 
                        Csikós Csaba képviselő 
                        Fekete Gézáné képviselő 
                        Németh Rita képviselő 
                        Tobak Ferenc képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
         Lenner Attila HVB elnöke 
 
Jegyzőkönyvvezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Lakosság részéről  jelen van: 6 fő 
 
Tobak Ferenc korelnök a Himnusz elhangzása után köszöntötte a megjelenteket.  
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselő és 
a polgármester megjelent. 
Az ülést megnyitotta. 
Javasolta az alakuló ülésen a következő napirend megtárgyalását: 
 
 
N A P I R E N D 
 

1. Bazsi Község Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás 
eredményéről, megbízólevelek átadása 
Előterjesztő: Lenner Attila HVB elnöke 
 

2. Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 
 

3. Polgármesteri program ismertetése 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
4. Ügyrendi Bizottság megválasztása 

Előterjesztő: Szentes László polgármester 
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5. Polgármester illetményének megállapítása 
Előterjesztés: Tobak Ferenc korelnök 

 
6. Alpolgármester megválasztása, eskütétele 

Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

7. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
8. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

9.  Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára 
 Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
10. Az önkormányzat részvételével működő társulásokban az önkormányzatot 

képviselő személyek megválasztása  
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
Tobak Ferenc korelnök szavazásra bocsátotta a javaslatot. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta. 
 

1. Napirendi pont 
Tárgy: Bazsi Község Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás 
eredményéről, megbízólevelek átadása 
Előterjesztő: Lenner Attila HVB elnöke 
 
Tobak Ferenc korelnök átadta a szót Lenner Attilának a Helyi Választási Bizottság  
Elnökének és felkérte, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a választás eredményéről s 
adja át a képviselőknek és a polgármesternek a megbízóleveleiket. 
 
Lenner Attila HVB elnök köszöntötte a megjelenteket. Ismertette a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármester 2010. október 3. napjára kitűzött általános 
választások eredményéről szóló tájékoztatót. 
(Tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Gratulált a megválasztott polgármesternek, valamint a képviselőknek, és átadta a 
megbízóleveiket. 
 
Tobak Ferenc korelnök megköszönte a Helyi Választási Bizottság Elnökének 
tájékoztatóját. 
 

2. Napirendi pont 
Tárgy: Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 
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Tobak Ferenc korelnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 19. § (1) bekezdése értelmében a 
települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen a 32. § 
szerint esküt tesz. A törvény 32. §-a szerint a polgármester a megválasztását 
követően esküt tesz a képviselő-testület előtt. 
Felkérte a képviselő-testület tagjait, majd ezt követően a polgármester urat, hogy 
szíveskedjenek az esküt letenni. 
Kérte a helyi választási bizottság elnökét, hogy olvassa elő az eskü szövegét a 
képviselőknek, majd a polgármester úrnak. 
 
Felkérte a képviselőket, polgármester urat és a megjelenteket, hogy az eskütételre 
szíveskedjenek felállni. 
 
Lenner Attila HVB elnök kérte először a képviselőket, hogy mondják utána az eskü 
szövegét. 
„Én…………………………………………esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar 
Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és 
megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; képviselő tisztségemből eredő 
feladataimat Bazsi fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem. ” 
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint:) 
„Isten engem úgy segéljen.” 
 
A képviselő-testület az esküt letette. 
 
Lenner Attila HVB elnök felkérte Szentes László polgármester urat, hogy mondja 
utána az eskü szövegét. 
„Én…………………………………………esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar 
Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és 
megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; polgármester tisztségemből 
eredő feladataimat Bazsi fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem. ” 
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint:) 
„Isten engem úgy segéljen.” 
 
A polgármester az esküt letette. 
 
Tobak Ferenc korelnök kérte a jelenlévőket, hogy foglaljanak helyet. Felkérte 
polgármester urat, hogy a 3. napirendi pont keretében ismertesse programját. 
 

3. Napirendi pont Polgármesteri program ismertetése 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
Szentes László polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket, 
képviselőket, a körjegyzőt, a körjegyzőség dolgozóit. 
Elmondta, hogy ez a harmadik ciklus, amely szinte személyi változás nélkül indul. A 
képviselő-testület tagjainak létszáma csökkent, ez a törvényi változások miatt van 
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így. Csánicz József volt képviselőnek megköszönte az elmúlt időszakban nyújtott 
munkáját.  
Elmondta, példaértékű választási időszakon vannak túl. A választópolgárok úgy 
értékelték az elmúlt ciklust, hogy a képviselők jól végezték a munkájukat, és elég 
nagy számban, több mint 40 %-ban mentek el szavazni. Bazsi Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete nevében megköszönte a választópolgároknak, a 
választáson résztvevő lakosságnak a bizalmát. Ezen kívül megköszönte a Helyi 
Választási Bizottság tagjainak, a körjegyzőnek és a körjegyzőség dolgozóinak a 
választás lebonyolításában végzett munkáját.  
Elmondta, az elmúlt négy esztendővel Bazsi Község életében lezárult egy fontos 
szakasz.  Megteremtették a kötelező és önként vállalt feladataik ellátásához 
szükséges infrastrukturális feltételt. Az összes középület és annak környezete a 
közszolgáltatások megfelelő színvonalú igénybevételét biztosítja, falugondnoki 
szolgálat működését korszerű jármű segíti, a közfoglalkoztatás hatékonyságát 
eszközpark és folyamatosan újuló, bővülő önkormányzati telephely biztosítja.  
Kiemelte, számos kérdés, és kérdőjel van még előttük. Nem tudni, hogyan változik az 
önkormányzat finanszírozása, de ettől függetlenül vannak célkitűzéseik. Megpróbálja 
tisztességesen a rá bízott feladatokat elvégezni. Fontosnak tartja az önkormányzat 
által elkezdett és támogatott szemléletformáló programok folytatását, mint a 
gyümölcstermesztési és kisállat-tenyésztési hagyományok felélesztése 
vonatkozásában. Szeretné a helyi termelést életre kelteni, és a helyi fogyasztással 
összekötni. Úgy gondolja, hogy Bazsi község és a hozzá hasonló adottságokkal 
rendelkező kistelepülésekre fokozottan igaz a mondás: Ne a tőkétől várjuk a munkát, 
hanem a munka teremtsen tőkét! 
Mindehhez azonban szükségesnek tartja azt a kormányzati felismerést és 
támogatást, ami a vidéki életforma versenyképességének javítását célozza meg. 
Kiemelten fontosnak ítélte a közfoglalkoztatás lehetőségeinek maximális 
kihasználását. A művelődés és kultúra területén a jó színvonalú közösségformáló 
hatású települési rendezvények szervezését, Falunap, Szüreti felvonulás, nemzet 
jeles napjainak megünneplése, a Simon István Emlékház fenntartása, ahol 
bemutatásra kerülhet a település történelme, népi értékek hagyományai, a néptánc 
csoportok támogatása. A felsőfokú oktatási intézményekben továbbtanulók, 
szociálisan rászorulók támogatása a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszeren keresztül.  
Tervezi, a tájba illő két darab buszváró pavilon kialakítását, a település arculatának, 
küllemének javítását, turisztikai vonzás fokozása érdekében. Jelezte, hogy az 
elkövetkező időszak feladatai között szerepel a csapadékvíz-elvezető rendszer 
kialakítása, valamint az önkormányzati tulajdonú utak felújítása.  
Ezekhez kérte a lakosság és a képviselők támogatását egyaránt, egy élhetőbb 
településért. 
 

4. Napirendi pont 
Tárgy: Ügyrendi Bizottság megválasztása 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
Tobak Ferenc korelnök felkérte polgármester urat előterjesztése ismertetésére. 
 
Szentes László polgármester Az ügyrendi bizottság létrehozatalát több törvényi 
előírás is indokolttá teszi. Az SZMSZ-ben meghatározott bizottságnak kell kivizsgálnia 
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a polgármesterhez beérkezett képviselői, polgármesteri tisztséggel kapcsolatos 
összeférhetetlenség megállapítására vonatkozó kezdeményezéseket, a polgármester 
illetményének emelésére bizottság tehet javaslatot. A törvényi rendelkezéseknek 
megfelelően a polgármester és a képviselők megbízólevelük átvételét követő 30 
napon belül kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni. A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát 
az SZMSZ-ben meghatározott bizottság végzi, továbbá lebonyolítja a titkos 
szavazásokat. Ezen feladatok ellátására kerül létrehozásra az ügyrendi bizottság. 
Tagjainak száma 3 fő, valamennyien települési képviselők. 
Javasolta a bizottság elnökének: Fekete Gézáné képviselőt, tagjainak pedig Németh 
Rita képviselőt és Tobak Ferenc képviselőt. 
 
Tobak Ferenc korelnök az elhangzott javaslat alapján érintettségére való 
tekintettel átadta az ülés vezetését a Polgármester Úrnak. 
 
Szentes László polgármester megkérte a javasolt képviselőket, nyilatkozzanak 
arról, hogy elfogadják-e a jelölést s hozzájárulnak-e ahhoz, hogy a testület nyilvános 
ülésen döntsön bizottsági tagságukról? 
 
Elfogadták a jelölést és hozzájárultak a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz. 
 
Szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslatot. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – minősített többséggel elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
    Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
    107/2010 (X. 12.) határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990.  
évi LXV. törvény  22. § (1) bekezdése által biztosított 
jogkörében a törvény 24. §-a értelmében az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
5/2007 (IV. 3.) rendeletének 62. §  alapján az Ügyrendi 
Bizottság összetételét a következők szerint állapítja meg: 
 
- elnöke: Fekete Gézáné képviselő 
- tagjai:  Németh Rita képviselő 

                                                Tobak Ferenc képviselő 
 
Szentes László polgármester felkérte a Bizottság elnökét és tagjait, hogy az esküt 
letenni szíveskedjenek. Kérte, hogy az eskütételhez valamennyien álljanak fel. 
Kérte az Ügyrendi Bizottság tagjait és elnökét, hogy mondják utána az eskü 
szövegét. 
„Én…………………………………………esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar 
Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és 
megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; bizottsági tag/elnök 
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tisztségemből eredő feladataimat Bazsi fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány 
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. ” 
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint:) 
„Isten engem úgy segéljen.” 
 
Az Ügyrendi Bizottság az esküt letette. 
 
Szentes László polgármester 10 perc szünetet rendelt el 18.24 órakor. 
 
SZÜNET 

 
A képviselő-testület a szünetet követően 18.35 órakor folytatta munkáját. 

 
Szentes László polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 
a képviselő-testület valamennyi tagja jelen volt a teremben. 

 
5. Napirendi pont 
Tárgy: Polgármester illetményének megállapítása 
Előterjesztő: Fekete Gézáné Ügyrendi Bizottság Elnöke 
 
Szentes László polgármester átadta az ülés vezetését a korelnöknek, bejelentette 
az önkormányzati törvény 14. § (2) bekezdése szerinti személyes érintettségét. 
Jelezte, hogy erre tekintettel a döntésben nem kíván résztvenni. 
 
Tobak Ferenc korelnök felkérte Vincze József Ágostonné dr. körjegyzőt, hogy 
ismertesse a polgármester illetményének megállapítására vonatkozó szabályokat. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző köszöntötte a megjelenteket, és gratulált 
a megválasztott polgármesternek és képviselőknek. 
Elmondta, a polgármester illetményének megállapítása az alakuló ülés kötelező 
napirendi pontja. Ezt a napirendet a képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalja, 
mivel törvény rendelkezése alapján a polgármester illetménye, tiszteletdíja és egyéb 
juttatása közérdekű adat. 
Szentes László polgármester urat főállású polgármesterként választották meg a 
választópolgárok, ezért részére az 1994. évi LXIV. törvény alapján illetményt állapít 
meg a képviselő-testület. A törvény 3. § (2) bekezdése szerint a polgármester 
illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) 
bekezdése szerinti illetményalap és a díjazásra vonatkozó törvény által meghatározott 
szorzószámok alkalmazásával, összegszerűen kell megállapítani. 
A köztisztviselői illetményalap 2010. évre vonatkozóan 38.650.- Ft az 
önkormányzatnál. A szorzószám 1000-nél kevesebb lakosú település esetén 7.0-9.0-
ig terjedhet, tehát a polgármester illetményét 270.550.- Ft és 347.850.- Ft összeg 
között, összegszerűen kell megállapítani.  
Az 1994. évi LXIV. tv. 4/A § (3) bekezdése kimondja, hogy a polgármester 
illetményének a választást követően megállapított összege a megválasztását 
megelőző polgármesteri illetmény összegénél – jelen esetben 304.000.- Ft-nál – 
alacsonyabb nem lehet. 
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Kérte a testület tagjait, hogy az elmondottakra figyelemmel tegyenek javaslatot a 
polgármester úr illetményére. 
 
Fekete Gézáné Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondta, hogy az ügyrendi bizottság 
a szünetben tartott ülése alapján a  polgármester  illetményét bruttó havi 304.000.- 
Ft-ban javasolja megállapítani. 
 
Tobak Ferenc korelnök kérte a véleményeket a képviselőktől. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslat elfogadását.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – /1 fő  nem szavazott/ elfogadta  és a következő határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
   108/2010. (X. 12.) határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes 
László polgármester illetményét 2010. október 01. napjától 
bruttó 304.000.- Ft/hó, azaz Háromszáznégyezer forint/hó 
összegben állapítja meg. 
 
A képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy az illetmény 
számfejtése érdekében, a szükséges alkalmazási iratokat készítse 
el és küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei 
Igazgatóságához. 
 
Felelős: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
Határidő: azonnal 
 

6. Napirendi pont 
Tárgy: Alpolgármester megválasztása, eskütétele 
Előterjesztő Szentes László polgármester 
 
Tobak Ferenc korelnök felkérte a Polgármester Urat javaslata megtételére. 
 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy az önkormányzati 
törvény 34. § (1) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület – a saját tagjai 
közül a polgármester javaslatára titkos szavazással, a képviselő-testület 
megbízásának időtartamára – polgármester helyettesítésére, munkájának a 
segítésére alpolgármestert választ. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-
testületének Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a képviselő-testület egy 
társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. 
 
A törvény által biztosított jogkörében javasolta, hogy a testület Csikós Csaba 
képviselőt válassza meg alpolgármesternek. 



 8 

 
Tobak Ferenc korelnök megkérdezte Csikós Csaba képviselőt, hogy elfogadja-e a 
jelölést és a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz hozzájárul-e? 
 
Csikós Csaba képviselő a jelölést elfogadta és hozzájárult ahhoz, hogy ügyében 
nyilvános ülésen döntsön a képviselő-testület. Jelezte érintettségét, és hogy erre 
tekintettel a döntésben nem kíván résztvenni. 
 
Tobak Ferenc korelnök elmondta, a képviselő-testület titkos szavazással dönt az 
alpolgármester személyéről, a döntéshez minősített többség szükséges, azaz legalább 
3 egybehangzó igen szavazatra van szükség. Az SZMSZ értelmében titkos szavazás 
lebonyolítására a képviselő-testület tagjai közül megválasztott Ügyrendi Bizottság 
jogosult. A jegyzőkönyvvezetői feladatokat a körjegyző látja el. 
 
Felkérte az Ügyrendi Bizottságot a titkos szavazás lebonyolítására. 
 
A titkos szavazás idejére 18.39 órakor szünetet rendelt el. 
 
SZÜNET 
 
Tobak Ferenc korelnök a szünetet követően 18,45 órakor megállapította, hogy az 
ülés határozatképes, mert a képviselő-testület valamennyi megválasztott tagja jelen 
van. Felkérte az ügyrendi bizottság elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás 
eredményét. 

 
Fekete Gézáné Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a titkos szavazás 
során 4 fő szavazott, az érvényes szavazatok száma 4, az érvénytelen szavazatok 
száma 0 volt. Csikós Csaba alpolgármester jelöltre leadott igen szavazatok száma 4, 
nem szavazat nem volt. 
 
Tobak Ferenc korelnök a fentiekre tekintettel megállapította: 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - /1 fő 
nem szavazott/ titkos szavazással elfogadta a polgármester javaslatát és a következő 
határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
   109/2010. (X. 12.) határozata 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi 
LXV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint az 
önkormányzat 5/2007. (IV. 3.) rendelete (SZMSZ) 75. §-a  
alapján a képviselő-testület a polgármester helyettesítésére, 
munkájának segítésére 
 
Csikós Csaba települési képviselőt 
alpolgármesternek megválasztotta. 
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Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Szentes László polgármester felkérte Csikós Csaba alpolgármester urat, hogy 
szíveskedjék alpolgármesterként az esküt letenni.  
Kérte a jelenlévőket, hogy álljanak fel. 
Kérte az alpolgármester urat, hogy az eskü szövegét mondja utána: 
 
„Én…………………………………………esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar 
Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és 
megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; alpolgármester tisztségemből 
eredő feladataimat Bazsi fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem. ” 
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint:) 
„Isten engem úgy segéljen.” 
 
Az alpolgármester az esküt letette. 
 
7. Napirendi pont 
Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
Csikós Csaba alpolgármester bejelentette érintettségét és azt, hogy nem kíván a 
döntéshozatalban résztvenni. 
 
Tobak Ferenc korelnök felkérte a polgármester urat az előterjesztés 
ismertetésére. 
 
Szentes László polgármester a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében a 
képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármesternek a kettőezernél 
kevesebb lakosú településen tiszteletdíjat állapíthat meg úgy, hogy az ne érje el a 
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját, vagyis az illetményalap és a 2.4-
4.5 szorzószám szorzatát. 
Javasolta az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel a Képviselő-testületnek, 
hogy az alpolgármester tiszteletdíját – annak írásban benyújtott kérelmével 
összhangban -  bruttó 15.000.- Ft/hó összegben állapítsa meg. 
 
Megkérdezte, van-e a képviselők részéről más javaslat. 
A képviselők részéről további javaslat nem volt, így szavazásra tette fel a javaslatát. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - /1 fő nem szavazott/ elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
    Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
    110/2010. (X. 12.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
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Csikós Csaba alpolgármester tiszteletdíját bruttó  
15.000.- Ft/hó, azaz Tizenötezer forint/hó 
összegben állapítja meg. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
8. Napirendi pont 
Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Tobak Ferenc korelnök felkérte a polgármester urat az előterjesztés 
ismertetésére. 
 
Szentes László polgármester az önkormányzat működésének egyik legfontosabb 
jogszabályi alapja az SZMSZ. Az SZMSZ 62. § - 64. §-ai, valamint 3. számú és 5. 
számú mellékletének 2. pontja rendelkezik a Szociális Bizottságról. Figyelemmel 
azonban a jogszabályváltozásokra, valamint a képviselő-testület létszámára, 
javasolja, hogy szűnjön meg a Szociális Bizottság, a néha előforduló ügyekben a 
döntést ne ruházza át másra a képviselő-testület. Erre tekintettel a fenti 
rendelkezések kerüljenek módosításra, hatályon kívül helyezésre.  
 
Tobak Ferenc korelnök megkérte az Ügyrendi Bizottság Elnökét a bizottsági 
vélemény ismertetésére. 
 
Fekete Gézáné Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta az Ügyrendi Bizottság 
egyetért az elhangzott javaslattal. 
 
Tobak Ferenc korelnök mivel további hozzászólás, javaslat nem volt, szavazásra 
bocsátotta az SZMSZ módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását.  
 
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és megalkotta a következő rendeletét:   
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
   6/2010. (X. 13.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 5/2007. (IV. 3.) rendeletének módosításáról 
 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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9. Napirendi pont 
Tárgy: Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
Tobak Ferenc korelnök felkérte a polgármester urat az előterjesztés 
ismertetésére. 
Szentes László polgármester Elmondta, hogy a képviselő-testületnek az alakuló 
ülést követő fél éven belül felül kell vizsgálnia a szervezeti és működési szabályzatát. 
Kérte a képviselő-testületet, miszerint a szervezeti és működési szabályzat 
felülvizsgálatára, a feladat megkezdésére adjon megbízást a körjegyzőnek és az 
Ügyrendi Bizottságnak azzal, hogy a tervezetet a körjegyző legkésőbb 2011. március 
10-ig az Ügyrendi Bizottság elé, majd 2011. április 10-ig a Bizottság véleményével a 
polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti. 
 
Tobak Ferenc korelnök mivel hozzászólás, javaslat nem volt, szavazásra 
bocsátotta az elhangzott javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
   111/2010. (X. 12.) határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete  az 1994. évi 
LXIII. tv. 62. § (5) bekezdés felhatalmazása alapján az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
5/2007. (IV. 3.)  rendelet felülvizsgálatára az alábbiak szerint ad 
felhatalmazást: 
 

- a rendelet-tervezetet a körjegyző legkésőbb 2011. 
március 10-ig köteles az Ügyrendi Bizottság elé 
terjeszteni. 

- a polgármester a tervezetet az Ügyrendi Bizottság 
véleményével 2011. április 10-ig köteles a képviselő-
testület elé terjeszteni. 

 
Felelős: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
              Fekete Gézáné ügyrendi bizottság elnöke 
              Szentes László polgármester 
 
Határidő: - Ügyrendi Bizottság elé  terjesztésre: 

          2011. március 10. 
       - a képviselő-testület elé terjesztésre: 
          2011. április 10. 
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10.Napirendi pont: 
Tárgy: Az önkormányzat részvételével működő társulásokban az önkormányzatot 
képviselő személyek megválasztása  
Előterjesztő:  Szentes László polgármester  
 
Tobak Ferenc korelnök felkérte a polgármester urat az előterjesztés 
ismertetésére. 
Szentes László polgármester elmondta, a jogszabályi előírások szerint az alakuló 
ülésen kell megválasztani az önkormányzat részvételével működő társulásokban az 
Önkormányzat képviseletét ellátó személyeket. Bazsi Község Önkormányzata a 
következő társulásokban vesz részt: Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás, 
Ramassetter Vince Általános Iskola, Gersei Pethő Általános Iskola, Fazekas József 
Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda fenntartására, működtetésére létrehozott 
Közoktatási Intézményi Társulás, Szociális Intézményi Társulás, Szilárdhulladék-
kezelési Önkormányzati Társulás.  Javasolta, hogy Csikós Csaba alpolgármester lássa 
el a polgármester akadályoztatása esetén a helyettesítést.  
Kérte az alpolgármester urat nyilatkozzék arról, hogy elfogadja-e a jelölést és 
hozzájárul-e ahhoz, hogy a testület nyilvános ülésen döntsön az ügyben. 
 
Csikós Csaba alpolgármester elfogadta a jelölést, bejelentette érintettségét, 
hozzájárult a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz és jelezte, nem kíván szavazni. 
 
Tobak Ferenc korelnök szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslatot. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - /1 fő nem szavazott/ elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
   112/2010. (X. 12.) határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza 
Csikós Csaba alpolgármester urat, 8352 Bazsi, Fő u. 59. szám 
alatti lakost, hogy a  Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás, a 
Ramassetter Vince Általános Iskola, a Gersei Pethő Általános 
Iskola, a Fazekas József Általános Iskola, a Napközi Otthonos 
Óvoda fenntartására, működtetésére létrehozott Közoktatási 
Intézményi Társulás, a Szociális Intézményi Társulás, a 
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsában a 
polgármester akadályoztatása esetén helyettesítse, Bazsi Község 
Önkormányzata Képviselő-testületét képviselje. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket 
a határozat megküldésével értesíteni szíveskedjék. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
              Csikós Csaba alpolgármester 
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Határidő: értesítésre azonnal 
                 továbbiakban folyamatos 
 

 
Tobak Ferenc korelnök megköszönte mindenkinek a részvételt, a körjegyző és a 
körjegyzőség dolgozóinak a segítségét, amit az alakuló ülés lebonyolításával 
kapcsolatban tettek. 
A Szózat elhangzása után a nyilvános ülést 19.10 órakor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Szentes László      Vincze József Ágostonné dr. 
polgármester                    körjegyző 
 
 
 

 
 

 
 


