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

 
Szám: 40-57/2010.  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 26-án 
/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 
       Fekete Gézáné képviselő 
       Németh Rita képviselő 
       Tobak Ferenc képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:   Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
            
Jegyzőkönyvvezető:  Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Szentes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.  
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 4 megválasztott képviselő és a 
polgármester jelen van. Az ülést megnyitotta. 
Javasolta a meghívóban közölt 2. pont levételét a napirendiről, ugyanis a DRV Zrt-től 
vásárolandó részvények ügyében a Sümegi Kistérségi Társulás egységesen alakítja ki 
álláspontját. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta. 
 
Szentes László polgármester javasolta a meghívóban szereplő 1 napirenden kívül, 
2. napirendként megtárgyalni Javaslat Megállapodás jóváhagyására, valamint 
Megállapodás alapján pótbefizetésre, 3. napirendként Tájékoztató a lejárt határidejű 
önkormányzati döntések végrehajtásáról, 4 napirendként a Sümegi Rendőrőrs 
támogatása, 5. napirendként a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás elnökének 
megkeresése, 6. napirendként Tájékoztató a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 
alakuló üléséről, 7. napirendként a Hősök napi megemlékezés helyzetének 
áttekintése, és 8. napirendként Életveszélyes fák kivágására vonatkozó előterjesztést.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta. 
 
Szentes László polgármester javasolta a fentiek alapján módosított napirend 
elfogadását. 
A képviselő-testület a napirendet 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – a következők szerint elfogadta: 
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Napirend 

1. Javaslat az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-
kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítására 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
2. Javaslat Megállapodás jóváhagyására, valamint Megállapodás alapján 

pótbefizetésre 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

  
3. Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

4. Sümegi Rendőrőrs támogatása  
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
5. Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás elnökének megkeresése 

Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

6. Tájékoztató a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás alakuló üléséről 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
7. Hősök napi megemlékezés helyzetének áttekintése 

Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

8. Életveszélyes fák kivágása 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
1. Napirendi pont 
Tárgy: Javaslat az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-
kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítására 
             Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Megemlítette, hogy az 
abban szereplő módosítási javaslatok az Alapító Okirat módosításával is járnak. Kérte 
a kérdéseket, hozzászólásokat. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati 
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 
   113/2010. (X. 26.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-
Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 
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Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának és Társulási 
Megállapodásának a Társulási Tanács 28/2010. (VII. 15.) 
ÉBRSZHK-TT határozatával kezdeményezett módosításait 
elfogadja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadó 
határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a Társulásnak 
megküldje. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Alapító Okiratot 
és Társulási Megállapodást aláírja.  

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2. Napirendi pont: 
Tárgy: Javaslat Megállapodás jóváhagyására, valamint Megállapodás alapján 
pótbefizetésre 
            Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

- Javaslat a Pedagógiai Szakszolgálati feladatok 2010. évi  
     finanszírozására vonatkozó megállapodás jóváhagyására 
      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 a határozati javaslat elfogadását.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
   114/2010. (X. 26.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sümegi 
Kistérségi Többcélú Társulással kötendő – pedagógiai 
szakszolgálati feladatok ellátásának finanszírozására vonatkozó – 
megállapodást a mellékletben foglaltak szerint elfogadja, 
fedezetét az önkormányzat 2010. évi költségvetésében részben a 
pénzeszköz átadás-, részben az általános tartalék terhére 
biztosítja.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás 
aláírására, és a további szükséges intézkedések megtételére.  

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 
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 - Javaslat a 2010/01. téli-tavaszi közmunkaprogram pótbefizetésére 

    Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 
megkeresését, mely szerint a közmunka megvalósítása során belföldi kiküldetés 
címén felmerült költségeket, a programban résztvevő önkormányzatok, 
önkormányzatokra eső foglalkoztatotti létszám arányában kell biztosítani, Bazsi 
esetében ez 635.- Ft-ot jelent. Emlékeztette a képviselőket a 2010/01 téli-tavaszi 
közmunka pályázat önerejének, és a pályázat során foglalkoztatott munkavállalók 
továbbfoglalkoztatásának finanszírozáshoz pénzeszköz átadásáról megállapodást 
hagyott jóvá a képviselő-testület. A közmunkaprogram végrehajtásra került, és az 
előbbiekben ismertetett 635.- Ft további pótbefizetési kötelezettséget kell teljesíteni 
az önkormányzatnak. Javasolta ennek elfogadását.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
   115/2010. (X. 26.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010/01. 
téli-tavaszi közmunkaprogram megvalósulása során – 
melyre az önkormányzat a Sümegi Kistérségi Többcélú 
Társulással a közmunkapályázat keretében közösen pályázott - 
felmerült pótbefizetésre vonatkozó – 635.- Ft - kötelezettséget 
elfogadja, fedezetét az önkormányzat 2010. évi 
költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat 
végrehajtása érdekében a további szükséges intézkedések 
megtételére.  

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3. Napirendi pont: 
Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról 
            Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)   
 
Szentes László polgármester ismertette a tájékoztatót. 
 
Csikós Csaba alpolgármester kérdezte, hogy az ÁBRAHÁM-SAT Bt. továbbra is 
működteti-e a kábeltelevíziós rendszert? 
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Fekete Gézáné képviselő kérdezte, befejeződött-e a PR-Telecom Zrt. 
beruházásában a kábeltelevízió, internet, telefonhálózat kiépítése, illetve mikor kezdi 
meg a cég a szolgáltatásait? 
 
Szentes László polgármester válaszában elmondta, az ÁBRAHÁM-SAT Bt. 
változatlanul működteti a településen a kábeltelevízió szolgáltatást, újabb 
megkeresést nem küldött. A PR-Telecom Zrt. által végzett munkák beruházásáról 
nincs újabb információja. 
Kérte a tájékoztató tudomásul vételét. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatót 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – tudomásul vette. 
 
4. Napirendi pont: 
Tárgy: Sümegi Rendőrőrs támogatása 
            Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
 (Megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)   
 
Szentes László polgármester ismertette a Tapolcai Rendőrkapitányság 
megkeresését, mely szerint az önkormányzat által adományozott 25.000.- Ft 
készpénz visszautaltatása tárgyában határozzon oly módon, hogy azt 
tárgyadományként tudja a Rendőrség felhasználni. Javasolta, hogy a visszautalt 
összeggel az önkormányzat járuljon hozzá - a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 
közreműködésével – a Rendőrkapitányság részére történő számítógép vásárláshoz. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 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-testülete 
   116/2010. (X. 26.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 109/2009. 
(IX. 15.) határozatával a Tapolcai Rendőrkapitányság Sümegi 
Rendőrőrs részére az informatikai rendszer fejlesztésére 
adományozott 25.000.- Ft készpénz önkormányzat részére 
történő visszautaltatását határozta el azzal, hogy a visszautalt 
összeggel járul hozzá a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 
közreműködésével a Sümegi Rendőrőrs részére történő 
számítógép vásárláshoz.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat 
végrehajtása érdekében a további szükséges intézkedések 
megtételére, okiratok aláírására.  

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2010. november 15. 
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Szentes László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a Sümegi 
Rendőrőrs megkereséséről, mely szerint a Rendőrőrs kérte, hogy amennyiben az 
önkormányzat tudja nélkülözni a megszűnt Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
használaton kívüli számítógépét, úgy az a Sümegi Rendőrőrs munkájának segítésére 
kerüljön térítésmentesen átadásra.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
   117/2010. (X. 26.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a megszűnt 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat használaton kívüli 
számítógépét, 1 db egérrel, 1 db klaviatúrával térítésmentesen 
átadja a Veszprém Megyei Rendőrkapitányság Sümegi 
Rendőrőrse részére, annak munkájának segítésére.  
A számítógép típusa: DTK AFS 440P (alapgép) 250GB 
Gyári száma: ZEH 213748 
Könyv szerinti nettó értéke: 4.500.-Ft. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat 
végrehajtása érdekében a további szükséges intézkedések 
megtételére.  

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2010. november 15. 

 
 
5. Napirendi pont: 
Tárgy: Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás elnökének megkeresése 
            Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a Sümegi Kistérségi 
Többcélú Társulás elnöke megkereste az önkormányzatot levélben, annak 
érdekében, hogy a vörös-iszap katasztrófa károsultjainak az önkormányzat 
lehetőségéhez mérten biztosítson támogatást.  
Ennek kapcsán ismertette a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság Elnökének 
megkeresését, melyben kérte, hogy az önkormányzat mérje fel a településen üresen 
álló önkormányzati lakásokat, melyeket biztosítani tud a károsultaknak, illetve a 
magántulajdonban álló értékesíteni kívánt lakóházakat, melyek beköltözhető 
állapotban vannak. /Mellékelve a jegyzőkönyvhöz./ 
Tájékoztatást adott arról, hogy a megkeresésre közölte Bazsi településen a 
beköltözhető ingatlanok adatait. 
Tájékoztatást adott arról is, hogy a Famulus Egyesület kezdeményezésére a 
károsultak megsegítésére élelmiszergyűjtés indult a településen. Ennek során 22 
élelmiszer csomag került összeállításra 60-70 ezer Ft értékben az önkormányzat és a 
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lakosság által. Az adomány Devecserbe az önkormányzati koordinátorral egyeztetett 
helyszínre került elszállításra. Tájékoztatást adott továbbá arról is, hogy a Veszprém 
Megyei Védelmi Bizottság Elnökének felhívása alapján 2010. október 18-21. és 
október 25-26-án a településről 4 fő közfoglalkoztatott végzett katasztrófa elhárítási 
munkákat, akiknek az oda- és visszaszállításáról a falugondnok gondoskodott, a 
szállítás költsége az önkormányzat költségvetését terhelte. Javasolta a képviselő-
testületnek, hogy az ismertetettekre is tekintettel az önkormányzat ne pénzbeli 
adományt biztosítson most a károsultaknak, hanem esetleges ideiglenes, legfeljebb 1 
évig tartó elhelyezésükre ajánlja fel a Bazsi, Fő u. 68. szám alatti (volt orvosi rendelő 
és lakás), jelenleg használaton kívüli ingatlant. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta az elhangzottak elfogadását. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
   118/2010. (X. 26.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bazsi, Fő u. 
68. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant ideiglenes, 
legfeljebb 1 évig tartó használatra felajánlja a vörös-iszap 
katasztrófa károsultjainak elhelyezésére. 
  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat 
végrehajtása érdekében a további szükséges intézkedések 
megtételére.  

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
6. Napirendi pont: 
Tárgy: Tájékoztató a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás alakuló üléséről 
            Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott a 2010. október 26-i Sümegi 
Kistérségi Többcélú Társulás alakuló üléséről. Elmondta, hogy a társulás elnöke 
Turcsi József Csabrendek polgármestere, helyettesei Rátosi Ferenc Sümeg 
polgármestere és Simon Lajos Dabronc polgármestere lett.  
Az Előkészítő Bizottság tagjai: Turcsi József Csabrendek polgármestere, Rátosi Ferenc 
Sümeg polgármestere, Simon Lajos Dabronc polgármestere, Bódis József Tibor 
Zalaerdőd polgármestere, Szentes László Bazsi polgármestere, Csordás Gáspár 
Káptalanfa polgármestere és Damjanovics József Gógánfa polgármestere lett. 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tagjai: Kiss Attila Nemeshany polgármestere, 
Csonka Sándor Szentimrefalva polgármestere, Kiss Miklós Veszprémgalsa 
polgármestere, Kommendánt Irén Ukk polgármestere és Csőbör Károly Sümegprága 
polgármestere lett. 
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7. Napirendi pont: 
Tárgy: Hősök napi megemlékezés helyzetének áttekintése 
            Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
Szentes László polgármester elmondta, hogy a jelenlévők előtt is ismeretes 
miszerint november 1-jén a Kalász Szervezet a temetőben található Hősök 
emlékművénél tart megemlékezést az első és második világháborúban meghalt 
katonákra emlékezve. Figyelemmel azonban arra, hogy a Hősök Napja nem ekkor 
van, a lakosság részéről többen inkább a saját halottaikra kívánnak emlékezni 
november 1-jén. 
 
Tobak Ferenc képviselő javasolta, hogy Halottak napján a Hősök emlékművénél 
ne legyen megemlékezés, hanem az a Hősök Napján legyen megtartva. 
 
Németh Rita képviselő indítványozta, hogy a Kalász Szervezet tagjai november 1-
jén a mise előtt vagy után a templom előtt tartsanak megemlékezést, és az 
önkormányzat közreműködésével – a Szervezet tagjainak bevonásával - a Hősök 
emlékművénél a Hősök Napján legyen a megemlékezés.  
 
Szentes László polgármester az elhangzottakat figyelembe véve javasolta, hogy 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hősök Napján szervezzen 
megemlékezést a Kalász Szervezet tagjaival közösen a hősökre emlékezve minden 
évben, melyről a szervezet tagjai előzetes tájékoztatása is történjen meg.  
Mivel további hozzászólás 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  

119/2010. (X. 26.)  határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hősök 
Napján szervez megemlékezést a Kalász Szervezettel közösen 
a hősökre emlékezve minden évben, melyről a szervezet 
tagjainak előzetes tájékoztatása is megtörténik.   
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat 
végrehajtása érdekében a további szükséges intézkedések 
megtételére.  
 
Felelős: Szentes László polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
Németh Rita képviselő kérdezte, hogy az Idősek napja ez évben mikor kerül 
megrendezésre? 
 



 9 

Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy 2010. november 
végén kerül megrendezésre az Idősek napja. 
 
 
8. Napirendi pont: 
Tárgy: Életveszélyes fák kivágása 
            Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
Szentes László polgármester javasolta, hogy az életveszélyessé vált fák az 
önkormányzat 249 hrsz-ú ingatlanán (sportpálya melletti) haladéktalanul kerüljenek 
kivágásra.  
Mivel hozzászólás 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  

120/2010. (X. 26.)  határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
életveszélyesnek ítélt fák kivágását határozta el a bazsi 249 
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat 
végrehajtása érdekében a további szükséges intézkedések 
megtételére.  
 
Felelős: Szentes László polgármester  
Határidő: azonnal 

 
Az ülésnek több tárgya nem volt, Szentes László polgármester a nyilvános ülést                         
19,20 órakor bezárta, rövid szünet után a képviselő-testület zárt ülésen folytatta 
tovább munkáját. 

K.m.f. 
 
 
 
 

Szentes László     Vincze József Ágostonné dr.  
polgármester           körjegyző 


