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

 
 
Szám: 120- 9/2011.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 8-án 
18,05 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 
          Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. (2. napirend) 
                         
Jegyzőkönyvvezető: Konyicsák Józsefné asszisztens 
 
Szentes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.  
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 4 fő megválasztott képviselő és 
a polgármester jelen van. 
Az ülést megnyitotta.  
 
Szentes László polgármester 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 az önkormányzat gazdasági programjára 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
2.  Javaslat Bazsi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésére 

Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

3. Javaslat Bazsi Község Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervére 
 Előterjesztő: Szentes László polgármester 
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4. Javaslat Bazsi Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 
felülvizsgálatára 
 Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
5. Tájékoztatás 2011. évi pályázati lehetőségekről 

 Előterjesztő: Szentes László polgármester 
      

6.  Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
1.Napirend: 
Tárgy: Javaslat az önkormányzat gazdasági programjára   

   Előterjesztő: Szentes László polgármester                         
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést.   
Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, 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  

16/2011. (II. 8.)  határozata 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat gazdasági programját az előterjesztésben 
foglaltaknak megfelelően elfogadja.   
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a gazdasági 
programban foglaltaknak végrehajtásáról gondoskodjon.  
 
Felelős: Szentes László polgármester  
Határidő: 2014. december 31. 

 
 
2.Napirend: 
Tárgy: Javaslat Bazsi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésére  

   Előterjesztő: Szentes László polgármester                         
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester  ismertette az előterjesztést. Jelezte, hogy a Gersei 
Pethő ÁMK Általános Iskola Zalaszántó, valamint a Fazekas József Általános Iskola és 
Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsöde 2011. évi költségvetéseinek 
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elfogadása is e napirend keretében kerül tárgyalásra. Ismertette az önkormányzatra 
vonatkozó hozzájárulások összegét. 
/Mellékelve a jegyzőkönyvhöz./ 
Elmondta, hogy tavalyi évben 700.000 Ft összegben támogatták a Gersei Pethő ÁMK 
Általános Iskolát. A tanulólétszám csökkent, így az 1 főre jutó támogatás alapján - ha 
a tavalyi összeget veszik figyelembe – akkor az idei évben ez a támogatás 600.000Ft-
ot jelentene az önkormányzatnak, A költségvetésben ezzel az összeggel számoltak.  
Jelezte, hogy a költségvetésben szereplő 6 millió forint hiány csak becsült érték, 
mivel például a járóbeteg szakellátó intézmény vonatkozásában még nem láthatóak a 
költségek, és ezen kívül is vannak még olyan költségek, amik nem ismertek. 
 
Csikós Csaba alpolgármester javasolta, a Gersei Pethő ÁMK Általános Iskola 
Zalaszántó részére a 700.000 Ft összegű támogatást. 
 
Szentes László polgármester mivel további hozzászólás nem volt, szavazásra 
bocsátotta az elhangzott 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  

17/2011. (II. 8.)  határozata 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a társulás 
keretében fenntartott Gersei Pethő Általános Művelődési 
Központ Általános Iskolájának 2011.évi  költségvetését  
996 e Ft bevétellel, 55.009 e Ft működési kiadással, 
ezen belül: 

34.924 e Ft  személyi jellegű 
  8.773 e Ft munkaadókat terhelő járulék 

          9.617 e Ft dologi  
        1.104 e Ft ellátottak egyéb juttatásai 
   591 e Ft működési célú pénzeszköz átadás 
kiadással jóváhagyja, illetve elfogadja. 
 
A képviselő-testület a Gersei Pethő Általános Művelődési 
Központ Általános Iskolájához 2011. évben 700.000.- Ft 
támogatást biztosít és kötelezettséget vállal, hogy a 
támogatás összegét a Társulási Megállapodásban 
foglaltaknak megfelelően a gesztori teendőket ellátó 
Zalaszántó Község Önkormányzata részére átutalja. 
 
Felelős: Szentes László polgármester  
Határidő: folyamatos 
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Szentes László polgármester elmondta, a tavalyi évhez viszonyítva a cafetériai 
juttatás 30 %-os csökkenésével lett tervezve a költségvetés. A szemétszállítási díj 
vonatkozásában a tavalyi díjakkal számoltak. Jelezte, hogy a következő képviselő-
testületi ülésen foglalkoznak a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet megalkotásával.  
 
Tobak Ferenc képviselő jelezte, hogy komoly problémát jelent a Bazsi, Fő u. 9. 
számtól a 13. számig tartó „névtelen” utca. A mentősök – a kihívott beteghez - nem 
találták meg az utcát. A GPS is névtelen utcaként jelöli. Kérte, hogy legyen 
feltüntetve az utca névtábla. Ha a településen az egységes utca névtáblában 
gondolkodnak, kb. 10 db ilyen táblára lenne szükség. 
 
Szentes László polgármester egyetértett a felvetéssel. Jelezte, hogy a köztemető 
felé is szükségesnek tartaná tábla elhelyezését. A településen az egysége utca 
névtábla kihelyezésének lehetőségét pályázat útján tartaná megvalósíthatónak. 
Természetesen a két táblát el kell készíttetni és kihelyezéséről gondoskodni. Cél a 
tájékoztatás. 
Elmondta, mivel az önkormányzat költségvetésében a Gersei Pethő Általános Iskola 
támogatása 600.000 Ft-al szerepel, ezért szükséges ez miatt a költségvetési rendelet-
tervezetet módosítani. Javasolta a módosítás elfogadását.  
 
A Képviselő-testület a módosító javaslatot 5 igen szavazattal –ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta.  
 
Szentes László polgármester ezt követően az elfogadott módosítással együtt 
szavazásra bocsátotta az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetét. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 
megalkotta a következő rendeletét:  
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   
  1/2011.(II. 9.) önkormányzati rendelete 
   

Bazsi Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről 
 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

    
Szentes László polgármester javasolta elfogadni a Fazekas József Általános Iskola 
és Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsöde Sümegcsehi 2011. évi 
költségvetésének 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  

18/2011. (II. 8.)  határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Közoktatási Intézményi Társulás Sümegcsehi Társulási 
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megállapodásának 4. pontjában meghatározott jogkörében 
eljárva, a közös fenntartású  Fazekas József Általános Iskola 
és Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsöde 
Sümegcsehi  2011.évi  költségvetésére vonatkozó, mellékelt 
előterjesztést megtárgyalta, annak elfogadásával egyetért. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodni szíveskedjék. 
 
Felelős: Szentes László polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
Szentes László polgármester elmondta, hogy a Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete és a 
Veszprém Megyei Mentőszervezet „04 Alapítvány”-a anyagi támogatás iránti kérelmet 
nyújtott be az önkormányzathoz. Javasolta, hogy ismerve az önkormányzat szűkös 
költségvetését, ezért nem áll módjában a kérelmezők ez irányú kérését teljesíteni. 
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  

19/2011. (II. 8.)  határozata 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete – 
figyelemmel az önkormányzat nehéz anyagi helyzetét – nem 
áll módjában 2011. évben a támogatási kérelmek ez irányú 
kérését teljesíteni. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e 
határozatáról az érintetteket értesíteni szíveskedjék.   
 
Felelős: Szentes László polgármester  
Határidő: azonnal 

     
3.Napirend: 
Tárgy: Javaslat Bazsi Község Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervére 

   Előterjesztő: Szentes László polgármester   
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./                       

 
Szentes László polgármester ismertette Bazsi Község Önkormányzata 2011. évi 
közbeszerzési tervéről szóló előterjesztést.  
Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. 
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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  

20/2011. (II. 8.)  határozata 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete – 
figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 
törvényben, valamint az önkormányzat 2011. évi  
költségvetési javaslatára – nem készít közbeszerzési tervet, 
mivel 2011-ben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 
törvény hatálya alá tartozó árubeszerzést, építési beruházást, 
építési koncessziót, szolgáltatás igénybevételt nem tervez.  
 
Felelős: Szentes László polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
4.Napirend: 
Tárgy: Javaslat Bazsi Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 
felülvizsgálatára 

   Előterjesztő: Szentes László polgármester   
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./                       

 
Szentes László polgármester ismertette Bazsi Község Önkormányzata 
Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést.  
Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolta a határozati javaslat „B” 
változatának elfogadását. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslat „B” változatát 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
  
        Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

21/2011. (II. 8.)  határozata 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata kapcsán úgy dönt, 
hogy az esetleg a későbbiekben meginduló közbeszerzési 
eljárás előkészítése előtt kerüljön sor az adott közbeszerzési 
eljárás előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzése 
felelősségi rendjének, az önkormányzat nevében eljáró, 
illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek 
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felelősségi körének és a közbeszerzési eljárás dokumentálási 
rendjének a megállapítására.  
 
A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a fenti 
határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 
 
Felelős: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 

5.Napirend: 
Tárgy: Tájékoztatás 2011. évi pályázati lehetőségekről 

  Előterjesztő: Szentes László polgármester   
 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy UMVP 3 tengely 
tekintetében a mai napon kapott az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület 
Munkaszervezetétől tájékoztatást, amit e-mailben átküld a képviselőknek. Érdemi 
pályázati lehetőség nem rajzolódott ki még előtte. 
 
6.Napirend: 
Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 
 - Ajánlatkérés „Védterületek zöldfelületének karbantartására” 

  Előterjesztő: Szentes László polgármester   
 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a DRV Zrt. Siófok 
megkereste az önkormányzatot, hogy az önkormányzat közigazgatási területén lévő 
víziközművek védterületeinek karbantartásával (fűnyírás, egyéb növényzetápolás/ 
kapcsolatosan. Javasolta, hogy utasítsák vissza az ajánlatkérést. Elmondta, két 
védterület karbantartásáról van szó, mely kb. 60 m2 területet jelent, évi ötszöri 
kaszálás nem szól tízezrekről. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület a  javaslat 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  
        Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

22/2011. (II. 8.)  határozata 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a DRV ZRT. 
Siófok megkeresésére – mely az önkormányzat közigazgatási 
területén lévő víziközművek védterületeinek karbantartásával 
kapcsolatos - nem áll módjában ajánlatot tenni.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti 
határozatról a DRV ZRT-t  - Siófok – értesíteni szíveskedjék.  
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Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2011. február 28. 

 
 

 - Erdő-Gazda ’93 Kft. által készített értékmeghatározás 
  Előterjesztő: Szentes László polgármester   

 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy az Erdő-Gazda ’93 
Kft. elvégezte az életveszélyessé vált fák kivágása kapcsán kitermelt tűzifa 
értékmeghatározását, ez alapján a lágylomb tűzifa 40 m3 melynek bruttó értéke 
6.000Ft/m3. Erre azért volt szükség, hogy átmeneti segélyként lehessen a 
rászorulóknak adni, természetbeni juttatásként. Javasolta ennek elfogadását.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület a  javaslat 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  
        Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

23/2011. (II. 8.)  határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Erdő-
Gazda ’93 Kft. által meghatározott értékbecslés alapján az 
életveszélyessé vált fák kivágása során 40 m3 tűzifa, bruttó 
6.000Ft/m3 értékben áll rendelkezésre.   
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rászoruló 
helyi lakosoknak átmeneti segélyként, természetbeni 
juttatásként biztosítsa számukra.   
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

- 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 
   24/2011. (II. 8.) határozata 

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

 
 

- Tájékoztatás a falugondnoki illetmény emeléséről 
  Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
Szentes László polgármester megkérdezte Tobak Ferenc falugondnokot, hogy 
egyetért-e a napirend nyilvános ülésen történő tárgyalásával, vagy kéri zárt ülés 
elrendelését. 
 
Tobak Ferenc falugondnok egyetértett a napirend nyilvános ülésen történő 
tárgyalásával, és bejelentette, nem kívánt képviselőként a döntéshozatalban részt 
venni.  
 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott a falugondnok illetményének 
2011. január 1-től bruttó 120.000 Ft-ra történő emeléséről. A jelenlegi 
közalkalmazotti bértábla szerint bruttó 101.100 Ft lenne a havi jövedelme a 
falugondnoknak, melyet a végzett munka alapján 120.000.-Ft-ra tartott célszerűnek 
emelni. 
 
Tobak Ferenc falugondnok jelezte, hogy időközben elvégezte a falugondnoki 
tanfolyamat, és képzett falugondnokként látja el a feladatait.   
 
Szentes László polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta az elhangzott tájékoztatás elfogadását. 
 
A képviselő-testület a  javaslat 4 igen szavazattal /1 fő nem szavazott/ – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   25/2011. (II. 8.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tobak Ferenc 
8352 Bazsi, Fő u. 9/A. szám alatti lakos falugondnok 2011. 
január 1-től a közalkalmazotti illetményének bruttó 120.000.- 
Ft/hó összegre történő emeléséről szóló tájékoztatást elfogadja.   
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 
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- Javaslata Faluház bérleti díjának megállapítására   
  Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
Szentes László polgármester elmondta, hogy a Faluház bérleti díjára vonatkozóan 
a következő díjakat javasolja. Üzleti tevékenység esetén 1500 Ft/óra, az azt követő 
minden megkezdett óra után 1.300 Ft/óra. Családi rendezvény esetén 500 Ft/óra, 
fűtési szezonban 600 Ft/óra. Javasolta továbbá, a helyi önkormányzat 
közreműködésével megvalósuló jótékonyságú rendezvény esetén biztosítva legyen a 
térítésmentesség, valamint a bazsi székhelyű civil szervezetek által szervezett 
rendezvények esetén is biztosítsák a térítésmentességet.  
 
Németh Rita képviselő jelezte, hogy az elkövetkező két hétvégére is van már 
jelentkező a Faluház bérlésére vonatkozóan.  
 
Szentes László polgármester 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 – elfogadva, és a következő határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   26/2011. (II. 8.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Faluház 
8352 Bazsi, Fő u. 91 szám alatti épület bérleti díját 2011. 
február 10-től az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
1. Üzleti tevékenység igénybevétele esetén: 

- 1 órás bérleti díj:   1.500 Ft/óra  
- 1 órát meghaladó igénybevételnél:   1.300 Ft/óra 

 
 

2. Családi rendezvény estén: 
-  óránként /fűtés nélkül/   500 Ft/óra 
- óránként fűtés mellett:   600 Ft/óra 
 

 
3. Önkormányzat közreműködésével megvalósuló jótékonysági  
     rendezvény, illetve bazsi székhelyű civil szervezetek által   
     szervezet rendezvények esetén térítésmentesen adható  
     bérbe a Faluház.  

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
Szentes László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2011. 
február 26-án kerül megrendezésre a Farsangi rendezvény a Művelődési Házban, a 
zalaszántói Gersei Pethő Általános Iskola diákjai a Dzsungel könyve című előadást 
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fogják előadni. Ezután kezdődik a jelmezes felvonulás. A batyus bál finanszírozása a 
tombola bevételéből valósul meg. 
 
Mivel az ülésnek több tárgya nem volt, Szentes László polgármester a nyilvános ülést 
21,35 órakor bezárta. 
 
 

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


