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

 
 
Szám: 40-74/2010.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 13-án 
17,00 órakor kezdődött  nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Bazsi Község Önkormányzata Irodája 
       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 megtárgyalni a meghívóban szereplő napirendi pontokat.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta a következők szerint: 
 
Napirend 
 

1. Javaslat a helyi adókról szóló 15/2004. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 
módosítására  

     Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

2. Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 
1. Napirend: 
          Tárgy: Javaslat a helyi adókról szóló 15/2004. (XII. 14.) önkormányzati  
                      rendelet módosítására 
                      Előterjesztő: Szentes László polgármester 
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     (Előterjesztés és a rendelet-tervezetet  a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést, és az ahhoz kapcsolódó 
rendelet-tervezetet. Kérte a kérdéseket, javaslatokat.  
 
Csikós Csaba alpolgármester elmondta, hogy a javaslatban foglaltakkal egyetért, 
bár nehéz újabb lakossági terhekről dönteni. 
 
Tobak Ferenc képviselő szintén javasolta a rendelet-tervezet elfogadását, 
megjegyezte, hogy az önkormányzat valamennyi belterületű ingatlan előtti járdát 
takarítja, síkosság mentesíti, mellyel nem csak a helyben lakók, hanem a többi 
ingatlantulajdonos terhein is könnyít. Sajnos, az önkormányzat csak az állandó 
lakosok száma után kap állami normatívát. Mindezekre is tekintettel javasolja 
elfogadásra a rendelet-tervezetet.  
 
Szentes László polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a 
következő  rendeletet alkotta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
   11/2010. (XII. 14. ) rendelete 
 

a helyi adókról szóló 15/2004. (XII. 14.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról 

    
   (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

2. Napirend:  
Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek  

 
- Hársfa Attila kérelme 

Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
 

Szentes László polgármester elmondta, hogy Hársfa Attila bazsi lakos azzal a 
kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy a tűzoltófecskendő szállítására 
alkalmas, önkormányzat tulajdonát képező utánfutót 15.000.- Ft-ért meg kívánja 
vásárolni. 
Az önkormányzatnak még szüksége lehet az utánfutóra, így annak értékesítése a 
kérelem szerinti vételáron most nem javasolható. Indítványozta, hogy a képviselő-
testület úgy döntsön, miszerint most nem kívánja eladni az utánfutót.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslat elfogadását. 
 



 3 

A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
   155/2010. (XII. 13.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
Hársfa Attila 8352 Bazsi, Petőfi u. 7. szám alatti lakos a 
tűzoltófecskendő szállítására alkalmas utánfutó 15.000.- Ft 
vételárért történő megvásárlására irányuló kérelmét.  
A képviselő-testület úgy dönt, hogy most nem kívánja eladni az 
utánfutót.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e határozatáról 
Hársfa Attila kérelmezőt értesíteni szíveskedjen.   

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2010. december 20. 

 
 

- zárt ülésen hozott határozatok ismertetése a helyi  
   önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 17. § (3)     
   bekezdése alapján  
   Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

Szentes László polgármester ismertette, hogy a képviselő-testület elbírálta a 
130/2010. (XI. 16.) – 137/2010. (XI. 16.) határozataival a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkező kérelmeket, valamint a 
152/2010. (XII. 1.) határozatával a korábbi zárt ülésén a polgármester átruházott 
hatáskörében hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 

- Tájékoztató a laptopok megvásárlásáról 
     Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

Szentes László polgármester jelezte, hogy megvásárlásra kerültek az 
önkormányzat részére a laptopok, amelyek többek között a képviselők testületi ülési 
munkáját is hivatottak segíteni.  
 

- Tájékoztató a Karácsonyi ünnepség időpontjáról 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott továbbá arról, hogy az 
önkormányzat 2010. december 19-én 14,00 órai kezdettel tartja a Karácsonyi 
ünnepségét.  
 
 

- Javaslat a bazsi 8/1 hrsz-ú, önkormányzati ingatlanon lévő,  
    életveszélyessé vált fák kivágására 
    Előterjesztő: Szentes László polgármester 
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Szentes László polgármester elmondta, ismeretes a képviselő-testület előtt, hogy 
az önkormányzat tulajdonát képező 8/1 hrsz-ú ingatlanon 5 nyárfa életveszélyessé 
vált. Ezek kivágását haladéktalanul meg kell oldani. Javasolta a munkálatokkal 
megbízni Kulcsár Attila sümegcsehi vállalkozót 5.000.- Ft/m3 hasznos faanyag díj 
fizetése mellett. A fakivágás díjának fedezete az önkormányzat 2010. évi 
költségvetésében biztosított. A képviselő-testület a kivágott fák hasznosításáról 
később döntsön. Felelős Szentes László polgármester, határidő azonnal.  
Mivel kérdés, 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  
   156/2010. (XII. 13.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a bazsi 8/1 
hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő, életveszélyessé 
vált 5 db nyárfa kivágását határozta el. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fakivágási 
munkálatok elvégzésére kössön szerződést Kulcsár Attila 
sümegcsehi vállalkozóval 5.000.- Ft/m3 hasznos kivágott faanyag 
díj mellett, melynek fedezetét az önkormányzat 2010. évi 
költségvetésében biztosítja. Az így kitermelésre kerülő fa 
esetleges értékesítéséről a képviselő-testület a későbbiek során 
kíván dönteni.  

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Mivel az ülésnek több tárgya nem volt, Szentes László polgármester a nyilvános ülést 
18.15 órakor bezárta, rövid szünet után a képviselő-testület zárt ülésen folytatta a 
munkáját.  

 
K.m.f. 

 
 
 

Szentes László      Vincze József Ágostonné dr.  
polgármester                    körjegyző 


