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

 
 
Szám: 120-1/2011.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 25-én 
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 a meghívóban közölt 1. pont levételét a napirendről, ugyanis az előterjesztő 
jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni, ezért elnézést kért. A tájékoztatás 
megadásáról gondoskodni fog.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta. 
 
Szentes László polgármester javasolta megtárgyalni első napirendként a Pályázat 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra, illetve Pályázat a közfoglalkoztatás-
szervezők foglalkoztatására elnevezésű pályázati lehetőségeket, és 2. napirendként a 
Vegyes, döntést igénylő ügyeket.  
 
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. Pályázat hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra, illetve Pályázat a 
közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatására 

     Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

2. Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 
1. Napirend: 
          Tárgy: Pályázat hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra, illetve  
                     Pályázat a közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatására 
                     Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
     (Előterjesztés, pályázati kiírás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester jelezte, hogy a rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
tekintetében benyújtandó pályázathoz a Munkaügyi Központtól nem érkeztek meg az 
információk, melyek a megalapozott döntést lehetővé tennék. Ugyanakkor a 
közfoglalkoztatás-szervezők alkalmazására vonatkozóan lehetőség nyílna pályázat 
benyújtásra. Ismertette az előterjesztést, valamint ez utóbbi pályázati kiírást. 
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 
nyújtsanak be pályázatot az előterjesztésben megküldött anyag szerint.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslat elfogadását.   
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
   1/2011. (I. 25.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. 
A Képviselő-testület a pályázati anyagot a mellékelt 
adattartalommal elfogadja és kijelenti, hogy a támogatáshoz 
szükséges 30%-os önrészt a 2011. évi költségvetésében 
biztosítja. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a benyújtásához 
szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 
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Szentes László polgármester indítványozta, hogy az előzőekben ismertetettek 
alapján kerüljön sor pályázat benyújtására, a közfoglalkoztatás-szervezők 
foglalkoztatására 1 fő vonatkozásában 2011. április 1-től 6 hónapos időtartamra. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 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-testületének  
   2/2011. (I. 25.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be az Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz 
közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának 
támogatására.  
A Képviselő-testület a pályázati anyagot a mellékletben foglaltak 
szerint elfogadja és kijelenti, hogy a támogatás igénybevételéhez 
szükséges költségek fedezetét a 2011. évi költségvetésében 
biztosítja. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a benyújtásához 
szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2. Napirend:  

Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek  
 

- DRV Zrt. megkeresése /Bazsi szennyvízrendszerének 2011. 
évi beruházási javaslata 2012. és 2013. éves kiegészítéssel/ 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
Szentes László polgármester ismertette a DRV Zrt. e tárgyban keletkezett 
megkeresését. Figyelemmel az önkormányzat anyagi helyzetére szerinte nem áll 
módjában az önkormányzatnak e beruházási javaslatokkal egyetérteni.  
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-testületének  
   3/2011. (I. 25.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a DRV Zrt. 
által megküldött „Bazsi szennyvízrendszerének 2011. évi 



 4 

beruházási javaslata 2012. és 2013. éves kiegészítéssel” tárgyú 
javaslatával nem áll módjában egyetérteni.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy e döntéséről a DRV Zrt-t tájékoztatni 
szíveskedjék.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2011. február 10. 

 
 

- Javaslat „Bősze-Magyar” Ügyvédi Iroda meghatalmazására 
   Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
  /Megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
Szentes László polgármester ismertette a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulástól 
e tárgyban érkezett megkeresést, mely szerint a kistérség önkormányzatai a „Bősze-
Magyar” Ügyvédi Irodát bíznák meg a „Térségi szilárdhulladék lerakó és 
szemétszállítás” ügye kapcsán történő képviselet ellátásával. Tájékoztatást adott a 
Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás legutóbbi ülésén elhangzottakról. 
 
Csikós Csaba alpolgármester kérdezte, hogy van-e esély az ügyvédi iroda 
közreműködésével az önkormányzati érdekek érvényesítésére? 
 
Szentes László polgármester válaszában elmondta, hogy az ügyvédi iroda részére 
ennek érdekében adnának meghatalmazást, ugyanis e társulás tanácsa legitimitása, 
valamint a testületek által hozott döntések megkérdőjelezhetőek.  
Kérte, a képviselő-testületet adja meg a meghatalmazást a „Bősze-Magyar” Ügyvédi 
Irodának az ügyben. Az ügyvédi iroda Bazsi Község Önkormányzatát érintő 
munkadíja lakosságszám arányában 20 Ft/fő lesz. 
Mivel további 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-testületének  
   4/2011. (I. 25.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete meghatalmazza 
a „Bősze-Magyar” Ügyvédi Irodát (8200 Veszprém, Úrkút u. 8.) 
hogy a „Térségi szilárdhulladék lerakó és szemétszállítás” ügye 
kapcsán történő képviselet ellássa, a település lakosságszám 
alapján 20 Ft/ fő díjazás mellett.  
 
A képviselő-testület a fenti költségek fedezetét a 2011. évi 
költségvetésében biztosítja.  
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e határozata 
alapján a szükséges intézkedéseket szíveskedjék megtenni, és a 
meghatalmazásra vonatkozó okiratot aláírni.   
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

- Javaslat együttműködési megállapodásra a közfoglalkoztatás  
   foglalkozás-egészségügyi vizsgálat vonatkozásában 
   Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
 /Megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
Szentes László polgármester ismertette a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja megkeresését, és a megállapodás tervezetet, javasolta annak 
elfogadását.  
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-testületének  
   5/2011. (I. 25.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló 
munkaköri alkalmassági vizsgálatára szóló 
Együttműködési Megállapodást a mellékletben foglaltak 
szerint jóváhagyja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat 
végrehajtása érdekében a megállapodás aláírására és a további 
szükséges intézkedések megtételére.  

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2011. február 15. 

 
 

- Zalaszentgrót Város Jegyzőjének megkeresése   
   Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
 /Megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
Szentes László polgármester ismertette Zalaszentgrót Város Jegyzőjének 
megkeresését, mely szerint Zalaszentgrótból kivált és önálló település lett Tekenye 
község, erre vonatkozóan szükséges kiegészíteni a Zalaszentgrót-i regionális vízmű 
működtetésére vonatkozó koncessziós szerződést. Javasolta ennek jóváhagyását. 
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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-testületének  
   6/2011. (I. 25.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Zalaszentgrót-i regionális vízmű működtetésére vonatkozó 
koncessziós szerződés kiegészítését – Tekenye község 
vonatkozásában - jóváhagyja.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételére.  

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2011. február 15. 

 
 

- Tájékoztatás a bazsi 91 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba  
  kerüléséről   
  Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a képviselő-testület 
döntésének megfelelően a korábban Gál Károlyné tulajdonát képező bazsi 91 hrsz-ú 
ingatlan Bazsi Község Önkormányzata tulajdonába került, és erről  a Tapolcai Körzeti 
Földhivatal a tulajdonjogot be is jegyezte az ingatlan-nyilvántartásba.  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – tudomásul vette. 
 

- Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú  
  Társulásának megkeresése  
  Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
Szentes László polgármester ismertette a megkeresést, mely szerint a Marcal 
folyó környezetében lévő önkormányzatok összefogását javasolja a kistérség, a 
vörös-iszap katasztrófa sújtotta Marcal völgy rehabilitációjával kapcsolatban.  
Elmondta továbbá, hogy Bazsi nem közvetlenül a Marcal partján található. Így a 
kezdeményezéshez csatlakozni nem feltétlenül szükséges. Természetesen az 
önkormányzat - együtt érezve a katasztrófa sújtotta terület lakosságával -, a 
katasztrófa elhárításában komolyan kivette a részét. Javasolta az elhangzottak 
elfogadását. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslat elfogadását.   
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A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
   7/2011. (I. 25.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete együttérzését 
fejezi ki a vörös-iszap katasztrófa sújtotta területen élőkkel, 
azonban a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak 
Többcélú Társulása által kezdeményezett Marcal völgy 
rehabilitációjával kapcsolatos együttműködéshez nem kíván 
csatlakozni. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról 
a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú 
Társulását értesíteni szíveskedjék.  

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2011. február 15. 

 
- Veszprém Megyei Védelmi Bizottság Elnöke köszönő levelének  
  ismertetése  
  Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
Szentes László polgármester ismertette a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság 
Elnöke Lasztovicza Jenő köszönő levelét, mely szerint az önkormányzat segítő 
munkáját köszönte meg, amit a vörös-iszap katasztrófa sújtotta településen végzett, 
és egyben boldog újévet kívánt a település lakosságának. 
 
 

- Tájékoztató Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. ajánlatáról  
  Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott a Varsás Környezetvédelmi és 
Szolgáltató Bt. ajánlatáról. Elmondta, hogy az ajánlat szerint a felülvizsgálatra váró 
környezetvédelmi programot a Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. ajánlata 
szerint bruttó 75.000 Ft összegben végezné el. A Sümegi Kistérségi Többcélú 
Társulás ülésén már felvetette, hogy közösen kellene megbízást adni a Varsás 
Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt-nek a fenti feladatok elvégzésére, mert akkor 
talán kedvezőbb megbízási díjat kellene fizetni az önkormányzatoknak. Egyelőre a 
Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás önkormányzatai még nem alakították ki erre 
vonatkozó álláspontjukat, majd annak ismeretében kellene az ajánlatról dönteni. 
 

- Tájékoztató pályázati felhívásról  
  Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a CIVILCOM 
Egyesület pályázati felhívást tett közzé „Szervezetek / intézmények komplex 
számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése” címmel.  
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Javasolta a körjegyzőnek, hogy amennyiben a feltételek adottak, a körjegyzőség 
éljen a pályázat adta lehetőséggel. 
 
 

- Javaslat az életveszélyessé vált fák hasznosítható részének  
  értékesítésére  
  Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
Szentes László polgármester ismertette, hogy a képviselő-testület 156/2010. 
(XII. 13.) határozata szerint megtörtént az életveszélyessé vált fák kivágása, ennek 
során az Erdőgazda ’93 Kft. által készített felmérés és értékbecslés szerint 20,98 m3 
az értékesíthető faanyag mennyisége. A Kft. által készített értékbecslés szerint bruttó 
9.500 Ft/m3 annak értéke. Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a Kft. által 
meghatározott értéken kerüljön sor Kulcsár Attila sümegcsehi lakos részére a faanyag 
értékesítése. 
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-testületének  
   8/2011. (I. 25.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
életveszélyessé vált fák kivágása kapcsán hasznosítható 20,98 
m3 faanyagot bruttó 9.500 Ft/m3 áron értékesíti Kulcsár Attila 
sümegcsehi lakos részére. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételére, 
és az adás-vételi szerződés aláírására.  

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2011. február 10. 

 
- Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések    
  végrehajtásáról 
  Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
/Tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Szentes László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a lejárt határidejű 
önkormányzati döntések végrehajtásáról. 
Kérte a tájékoztató elfogadását. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadva, és a következő határozatot hozta: 
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   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   9/2011. (I. 25.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt 
határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót elfogadja. 
 

 
- Az önkormányzati tulajdonú 0118/2 hrsz-ú ingatlan  
  haszonbérletére vonatkozó kérelem 
  Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
/Megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Szentes László polgármester ismertette Bernáth Balázs 8352 Bazsi, Fő u. 113. sz. 
alatti lakos ajánlatát a bazsi 0118/2 hrsz. alatti önkormányzat tulajdonát képező 
szántó művelési ágú egy részének haszonbérbe vonatkozóan. Az ajánlattevő ezt a 
területet mezőgazdasági művelés – takarmánytermesztés – céljából venné 
haszonbérbe, azzal, hogy gondoskodik az önkormányzati ingatlan folyamatos 
rendben tartásáról.  
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 
a termőföldről szóló törvény és kormányrendelet értelmében az előhaszonbérleti jog 
gyakorlása érdekében a beérkezett ajánlat közzétételéről kell gondoskodni, és 
amennyiben az előhaszonbérleti jogával senki nem kíván élni, úgy nyílik lehetőség 
nevezett részére az említett ingatlan rész haszonbérbeadása, majd ezt követően a 
körzeti földhivatalnál a használatváltozás bejelentése. 
 
Szentes László polgármester javasolta a képviselő-testületnek a fentiek 
elhangzását követően, hogy kerüljön sor Bernáth Balázs ajánlatának elfogadására, és 
annak alapján a szükséges intézkedések megtételére, okiratok aláírására.  
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-testületének  
   10/2011. (I. 25.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező bazsi 0118/2 hrsz-ú szántó ingatlanból 2.400 m2 
nagyságú terület haszonbérletére, határozatlan időre Bernáth 
Balázs 8352 Bazsi, Fő u. 113. szám alatti lakossal szerződést 
kíván kötni – a 16/2002. (II. 18.) Korm. rendeletben előírtak 
figyelembevételével – azzal, hogy a használó a használat 
ellenében gondoskodik a terület maradéktalan rendben 
tartásáról, parlagfűmentesítéséről és egyéb károkozók elleni 
védekezésről. 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert a fentiek értelmében 
a szükséges intézkedések megtételére, okiratok aláírására.  

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

- Tájékoztatás a Kistérségi Nap várható időpontjáról  
  Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a legutóbbi 
információi szerint Nemeshanyban kerül megrendezésre a Kistérségi Nap 2011. 
június 18-án.  
 
Mivel az ülésnek több tárgya nem volt, Szentes László polgármester a nyilvános ülést 
19.00 órakor bezárta, rövid szünet után a képviselő-testület zárt ülésen folytatta 
tovább a munkáját.  

 
K.m.f. 

 
 
 

Szentes László      Vincze József Ágostonné dr.  
 polgármester           körjegyző 


