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

 
 
Szám: 120-11/2011.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-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 
       Tobak Ferenc képviselő 
 
/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
                                 
Jegyzőkönyvvezető: Konyicsák Józsefné asszisztens 
 
Szentes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.  
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 4 fő megválasztott képviselő 
közül 3 fő és a polgármester jelen van. 
Az ülést megnyitotta.  
 
Szentes László polgármester javasolta megtárgyalni a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta a következők szerint: 
 
Napirend 
 

1. Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. olvasat) 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
2.  Pályázat rövid időtartamú közfoglalkoztatásra 

Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
      

3. Vegyes, döntést igénylő ügyek 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
1.Napirend: 
Tárgy: Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. olvasat) 
Előterjesztő: Szentes László polgármester                         
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester megkérte Vincze József Ágostonné dr. körjegyzőt 
ismertesse a rendelet-tervezetet. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette a rendelet-tervezetet. 
 
Csikós Csaba alpolgármester a rendelet-tervezet 2. § (3) bekezdésében javasolta 
rögzíteni, hogy a tulajdonos legyen köteles írásban szerződést kötni a 
közszolgáltatóval. 
 
Tobak Ferenc képviselő csatlakozott az elhangzott véleményhez. Elmondta, hogy 
főleg a későbbiek során bír az majd nagyobb jelentőséggel, hogy a tulajdonos a 
szerződést aláírta. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző elmondta, hogy a szerződés főbb 
tartalmi elemeit szükséges szabályozni a rendeletben. 
 
Szentes László polgármester jelezte, hogy a 2. § (5) bekezdésének kiegészítése 
válik szükségessé majd akkor, ha az önkormányzat már nem tudja átvállalni a 
magánszemély tulajdonosoktól a díj fizetését. 
 
Csikós Csaba alpolgármester a 4. § (1) bekezdésében megjelölt emblémázott 
gyűjtőzsák használatának, beszerzésének lehetőségét kérdezte. Felvetette, hogy csak 
120 l-es gyűjtőedényzetben lehet gyűjteni a szemetet, és emblémázott 
gyűjtőzsákban, vagy akár 60-80-110 l-es edényzetben is? 
 
Szentes László polgármester válaszában elmondta, reméli, hogy emblémázott 
gyűjtőzsák használatára és beszerzésére is lehetőséget biztosít 2011. május 1-től a 
közszolgáltató. A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével valóban kellene lehetőséget 
biztosítani az ingatlan tulajdonosoknak a 120 l-estől eltérő (60, 80 l) gyűjtőedényzet 
használatára. Erre nézve a közszolgáltatóval természetesen egyeztetni szükséges. 
 
Tobak Ferenc képviselő elmondta, hogy szerencsésnek tartaná, ha az 
elhangzottak alapján a rendeletbe is bekerülhetne a többféle gyűjtőedényzet és az 
arra vonatkozó szabályozás. 
A 7. § (3) bekezdés b) pontjához javasolta, hogy ne szükség szerinti gyakorisággal, 
hanem hetente legalább 1 alkalommal és szükség szerinti gyakorisággal kerüljön sor 
a hulladék elszállítására. E paragrafus (5) bekezdéséből javasolta törölni „az 
érintettek előzetes írásbeli tájékoztatása után” szövegrészt. 
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Csikós Csaba alpolgármester felvetette, hogy a 8. § (2) bekezdése szerint a 
gyűjtősziget edényei mellé hulladék nem helyezhető el, akkor az oda kihelyezett 
edények megtelte után hova tudja a szelektív hulladékot a lakos tenni. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző válaszában elmondta, a 8. § (4) 
bekezdése szerint a közszolgáltató a gyűjtőedények telítettségének megfelelően 
köteles a gyűjtőszigetről a hulladékot elszállítani, úgy is köteles arról gondoskodni, 
hogy a szelektív hulladék a gyűjtőszigeten megfelelően elhelyezhető legyen. Egyben 
jelezte, hogy a szabálysértési rendelkezéseket szükségesnek tartja a jogszabályi 
változásoknak megfelelően felülvizsgálni, és annak megfelelő korrekciókat elvégezni. 
Jelezte továbbá, hogy a vonatkozó jogszabályokban bekövetkezett egyéb 
módosulásokra tekintettel kell a véleményeztetés előtt a rendelet-tervezetet 
aktualizálni. 
 
Szentes László polgármester mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az 
előzőekben elhangzott rendeletmódosítási, kiegészítési javaslatokat szavazásra 
bocsátotta.   
 
A képviselő-testület a rendeletmódosító, kiegészítő javaslatokat 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta. 
 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  
        Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

27/2011. (II. 15.)  határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési 
szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló önkormányzati rendelet tervezetét I. olvasatban 
megtárgyalta. 
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet a módosító és 
kiegészítő javaslatokkal együtt alkalmasnak tartja arra, hogy 
a közszolgáltatóval történő egyeztetést követően, 
véleményezés céljából a Közép-dunántúli Környezetvédelmi-, 
Természetvédelmi- és Vízügyi Felügyelőség részére, továbbá 
tájékoztatásul a szomszédos önkormányzatoknak és a 
Veszprém Megyei Önkormányzatnak megküldésre kerüljön. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, 
hogy a fentiek érdekében a szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodni szíveskedjenek.   
 
Felelős: Szentes László polgármester 
  Vincze József Ágostonné dr. körjegyző  
Határidő: 2011. március 25. 
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2.Napirend: 
Tárgy: Pályázat rövid időtartamú közfoglalkoztatásra 

  Előterjesztő: Szentes László polgármester                         
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester  ismertette az előterjesztést. Javasolta a pályázat 
benyújtását, és a határozati javaslat elfogadását.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 
elfogadását.  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  
        Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

28/2011. (II. 15.)  határozata 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központjához rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
támogatására. 
A Képviselő-testület a pályázati anyagot a mellékelt 
adattartalommal elfogadja és kijelenti, hogy a támogatáshoz 
szükséges 5%-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 

 
3.Napirend: 
Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 

- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díj változása     
              /11/2008. (II. 14.) határozat módosítása/ 

    Előterjesztő: Szentes László polgármester   
Szentes László polgármester ismertette Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 11/2008. (II. 14.) határozatát, melyet javasolt hatályon kívül helyezni, 
és egyben javasolta a határozati javaslat elfogadását.   
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslat elfogadását. 
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A képviselő-testület a  javaslat 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  
        Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

29/2011. (II. 15.)  határozata 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 11/2008. 
(II. 14.) határozatát hatályon kívül helyezve 2011. április 1. 
napjától az Önkormányzat tulajdonát képező  
 
- komfortos önkormányzati bérlakás esetén a lakbér mértékét 
 

150.- Ft/m2/hó összegben; 
 
- összkomfortos önkormányzati bérlakás esetén a lakbér  
  mértékét  
 
  240.- Ft/m2/hó összegben; 

 
- a Bazsi, Fő u. 36/B. szám alatti fodrászépület bérét 

 
  6.000.- Ft/hó összegben állapítja meg. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiek 
értelmében a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodni szíveskedjék.   
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

 - Javaslat a Ramassetter Vince Általános Iskola 2011. évi  
             költségvetésére  

  Előterjesztő: Szentes László polgármester   
 
Szentes László polgármester ismertette a Ramassetter Vince Általános Iskola 
Sümeg 2011. évi költségvetéséről szóló előterjesztést. Kiemelte, hogy az 
önkormányzat részére megküldött költségvetés tervezetben a gesztor önkormányzat 
149.380.- Ft/tanuló/év összegben számolt, azonban az egyeztető tárgyalás 
alkalmával 120.000 Ft/tanuló/év összegben egyeztek meg. Ennek alapján ezzel az 
összeggel javasolta az intézmény költségvetését elfogadni.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület a  javaslat 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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        Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
30/2011. (II. 15.)  határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Ramassetter Vince Általános Iskola (8330 Sümeg, Árpád u. 
5.) 2011. évi költségvetésére vonatkozó mellékelt 
előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja azzal, hogy 
Bazsi Község Önkormányzata a jelenleg hatályos Társulási 
megállapodásban foglaltak alapján 2011. év vonatkozásában 
120.000.- Ft/tanuló/év összeget biztosít a településről 
szolgáltatást igénybevevő gyermekek arányában az 
intézmény működési költségei finanszírozásához, mely 
fedezetül szolgál a tanulók bejárásával kapcsolatos utazási 
költségtérítésre is.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

- Javaslat a Napfény Szociális Segítő Központ Sümeg 2011. évi  
   költségvetésére   
  Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Szentes László polgármester ismertette a Napfény Szociális Segítő Központ 
Sümeg által biztosított házi segítségnyújtás szolgáltatás 2011. évi költségvetését, 
valamint ezen belül az önkormányzatot terhelő hozzájárulás összegét. Javasolta a 
költségvetés elfogadását.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadva, és a következő határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   31/2011. (II. 15.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napfény 
Szociális Segítő Központ Sümeg – házi segítségnyújtás 
szolgáltatásra vonatkozó – 2011. évi költségvetést a mellékelt 
előterjesztés szerint elfogadja.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodni szíveskedjék.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: folyamatos 
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Szentes László polgármester ismertette a Napfény Szociális Segítő Központ 
Sümeg által biztosított gyermekjóléti szolgálat 2011. évi költségvetését, valamint 
ezen belül az önkormányzatot terhelő hozzájárulás összegét. Javasolta a költségvetés 
elfogadását.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadva, és a következő határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   32/2011. (II. 15.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napfény 
Szociális Segítő Központ Sümeg – gyermekjóléti szolgálatra 
vonatkozó – 2011. évi költségvetést a mellékelt előterjesztés 
szerint elfogadja.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodni szíveskedjék.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Szentes László polgármester ismertette a Napfény Szociális Segítő Központ 
Sümeg által biztosított támogatói szolgálat 2011. évi költségvetését, valamint ezen 
belül az önkormányzatot terhelő hozzájárulás összegét. Javasolta, hogy a támogatói 
szolgálat tekintetében az önkormányzat hozzájárulása 50 %-ban az igénybevétel, 50 
%-ban lakosságszám arányosan kerüljön meghatározásra.    
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadva, és a következő határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   33/2011. (II. 15.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napfény 
Szociális Segítő Központ Sümeg – támogatói szolgálatra 
vonatkozó – 2011. évi mellékelt költségvetését elfogadja azzal, 
hogy  az önkormányzat hozzájárulása 50 %-ban az igénybevétel, 
50 %-ban lakosságszám arányában kerüljön meghatározásra.   
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodni szíveskedjék.  
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Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
Mivel az ülésnek több tárgya nem volt, Szentes László polgármester a nyilvános ülést 
19,55 órakor bezárta. 
 
 

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


