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

 
 
Szám: 40- 64/2010.  
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 16-
án  /kedd/ 17.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Önkormányzati Iroda  

     8352 Bazsi, Fő u. 91. 
 
Jelen vannak:  Szentes László polgármester 
       Csikós Csaba alpolgármester 

     Tobak Ferenc képviselő 
 
Fekete Gézáné Németh Rita képviselők távolmaradásuk okát előre jelezték. 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:   Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
      Németh Zsuzsa kulturális szervező /1. napirendnél/ 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Szentes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.  
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 4 megválasztott képviselő közül 
3 fő és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitotta. 
Felkérte a Tobak Ferenc Ügyrendi Bizottsági tagot, hogy tájékoztassa a képviselő-
testületet a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről. 
 
Tobak Ferenc Ügyrendi Bizottsági tag tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 
képviselők és a polgármester úr a 2010. évi vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségüknek eleget tettek. 
 
Szentes László polgármester megköszönte a tájékoztatást, és javasolta elfogadni 
és megtárgyalni a meghívóban szereplő napirendi pontokat.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül –  a következők szerint elfogadta: 
 
Napirend 
 

1. Beszámoló a közművelődési tevékenységről, javaslat a 2011. évi 
közművelődési munkatervre 
Előterjesztő: Németh Zsuzsa kulturális szervező 
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2. Javaslat a 2011. évi belső ellenőrzési tervre 
Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 

 
3. Folyószámla hitel igénylése 

Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

4. Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 

1. Napirendi pont 
Tárgy: Beszámoló a közművelődési tevékenységről, javaslat a 2011. évi  
            közművelődési munkatervre 
             Előterjesztő: Németh Zsuzsa kulturális szervező 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Szentes László polgármester felkérte Németh Zsuzsa kulturális szervezőt, hogy 
ismertesse az előterjesztést. 
 
Németh Zsuzsa kulturális szervező ismertette az előterjesztést.  
Kérte a képviselő-testületet, hogy a Tátika Manó tánccsoport támogatásáról jövőre se 
feledkezzen meg. 
 
Szentes László polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület fontosnak tartja 
a tánccsoport működését, és természetesen lehetőségeihez mérten gondoskodik a 
támogatásáról is.  
 
Csikós Csaba alpolgármester kérdezte, hogy a március 15.-ei ünnepség esetleges 
más helyszínen történő megtartása nem merült-e fel? 
 
Tobak Ferenc képviselő elmondta, nem tartaná szerencsésnek, ha más helyszínre 
kerülne át az ünnepség. 
 
Szentes László polgármester megkérdezte, van-e még kérdés, javaslat. Mivel 
további hozzászólás, kérdés nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a közművelődési 
beszámoló elfogadását. 
 
A képviselő-testület a beszámolót 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
 
   123/2010. (XI. 16.) határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi 
közművelődési tevékenységről szóló beszámolót elfogadta. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
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Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a 2011. évi közművelődési 
munkaterv elfogadását. 
 
A képviselő-testület a közművelődési munkatervet 3 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
 
   124/2010. (XI. 16.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi 
közművelődési munkatervet elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2. Napirendi pont: 
Tárgy: Javaslat a 2011. évi belső ellenőrzési tervre 
            Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Szentes László polgármester felkérte Vincze József Ágostonné dr. körjegyzőt 
ismertesse az előterjesztést. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette az előterjesztést.  
 
Szentes László polgármester megköszönte az előterjesztés ismertetését, kérte a 
kérdéseket, hozzászólásokat. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
    Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
    125/2010. (XI. 16.) határozata 
  

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervét a 
mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
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Felkéri a körjegyzőt, hogy a határozat végrehajtása 
érdekében a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodni szíveskedjék.  
 
Felelős: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
Határidő: folyamatos 
 

3. Napirendi pont: 
Tárgy: Folyószámla hitel igénylése 
            Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Kérte a kérdéseket, 
hozzászólásokat. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el szavazásra bocsátotta a 
határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
    Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
    126/2010. (XI. 16.) határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
működési célra 5.000.000.- Ft összegű 1 év 
futamidejű hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től. 
 
Bazsi Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, 
hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai 
visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a 
fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés 
megkötésére az OTP Bank Nyrt-vel. 
 
Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező 242 hrsz-ú, sporttelep 
megnevezésű ingatlanát. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal  
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4. Napirendi pont: 
Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 
  - Képviselő-testület tájékoztatása 
            Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a Sümegi Kistérségi 
Többcélú Társulás ülése elhalasztásra került, így a DRV Zrt. által felajánlott 
részvényvásárlás, illetve a hulladék-gazdálkodási ügyben történő döntést későbbre 
javasolja elhalasztani.  
Tájékoztatást továbbá arról, hogy az AtroPlusz Közétkeztetési és Szolgáltató Kft. mely 
többek között közétkeztetéssel is foglalkozik, jelezte, hogy szívesen biztosítaná a 
közétkeztetést Bazsiban. Figyelemmel azonban arra, hogy a településen a 
közétkeztetéssel nincs különösebb probléma, nem indokolt a változtatás.  
Az elmúlt hétvégén a Veszprém Megyei Önkormányzat rendezvényén vett részt, ahol 
a Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet képviselője tájékoztatást adott az 
önkormányzat számlavezetésére vonatkozó ajánlatáról. Tekintettel arra, hogy az 
önkormányzat nem kíván számlavezető bankot váltani, így az említett ajánlatot 
csupán megköszönte. 
Tájékoztatást adott, hogy az önkormányzat rendelkezésére álló – közfoglalkoztatás 
keretében megtermelt – burgonyát az Egészségügyi és Kulturális Ellátásáért 
Közalapítvány részére átadta az Alapítványi célok maradéktalan megvalósítása 
érdekében.  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – tudomásul vette.  
 

- Nyugdíjas találkozó rendezése 
            Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
Szentes László polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 2010. 
november 27-én 15,00 órai kezdettel, az Egészségügyi és Kulturális Ellátásáért 
Közalapítvány közreműködésével kerüljön sor a nyugdíjas találkozó megrendezésére. 
Ennek érdekében indítványozta, hogy az önkormányzat képviselő-testülete kössön 
megállapodást e rendezvény rendezési jogának átadására. 
 Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslat elfogadását.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
    Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
    127/2010. (XI. 16.) határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megállapodást köt Bazsi Község Önkormányzatának 
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Egészségügyi és Kulturális Ellátásáért Közalapítványával a 
nyugdíjas találkozó rendezési jogának átadására.  
   
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a vonatkozó 
megállapodás aláírására és a további szükséges 
intézkedések megtételére.   

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal  

 
- Bazsi 91 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos felajánlás 

            Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a bazsi 91 hrsz-ú 
ingatlanra vonatkozó felajánlást a képviselő-testület a 101/2010. (IX. 14.) 
határozatával elfogadta. A tulajdonjog megszerzése érdekében szükségesnek 
mutatkozik e határozat kiegészítése a következőkkel: Az ajándékozónak a tulajdonjog 
megszerzésével kapcsolatban felmerült igazolt költségeit az önkormányzat megtéríti. 
Fenti kiadások, valamint a tulajdonjog megszerzése érdekében felmerülő költségek 
anyagi fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésében 
biztosítja a tartalék terhére. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a további 
szükséges intézkedések megtételére.  Javasolta az elhangzottak elfogadását. Mivel 
kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását. 

 
A képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
128/2010. (XI. 16.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 101/2010. 
(IX. 14.) határozatát kiegészíti a következőkkel: 
„Az ajándékozónak a tulajdonjog megszerzésével kapcsolatban 
felmerült igazolt költségeit az önkormányzat megtéríti. Fenti 
kiadások, valamint a tulajdonjog megszerzése érdekében 
felmerülő költségek anyagi fedezetét a képviselő-testület az 
önkormányzat 2010. évi költségvetésében biztosítja a tartalék 
terhére.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a további szükséges 
intézkedések megtételére.   
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 
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Az ülésnek több tárgya nem volt, Szentes László polgármester a nyilvános ülést 
18,10 órakor bezárta, a képviselő-testület rövid szünet után zárt ülésen folytatta 
munkáját. 
 

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


