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

 
 
Szám: 120- 22/2011.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 22-én 
18.50 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 Gézánéképviselő 
       Tobak Ferenc képviselő 
 
Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte.  
 
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 közül 
3 fő és a polgármester jelen van. 
Az ülést megnyitotta.  
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 az Egészségügyi és Kulturális Ellátásáért Közalapítvány 2010. évi 
beszámolója elfogadására 

         Előterjesztő: Krásovicsné Szücs Éva alapítvány elnök 
 

2. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendelet 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
3. Átfogó értékelés Bazsi Község Önkormányzata 2010. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról  
     Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
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4. Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
1.Napirendi pont: 
     Tárgy: Javaslat az Egészségügyi és Kulturális Ellátásáért Közalapítvány 2010. évi  
                beszámolója elfogadására 
                Előterjesztő: Krásovicsné Szücs Éva alapítvány elnök 
 
(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, a kuratórium 
alapítványának elnöke előzetesen jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni, 
azonban az előterjesztés rendelkezésre áll. Ismertette a kuratórium elnöke felkérése 
alapján az előterjesztést. Kérte a hozzászólásokat, véleményeket.  
 
Csikós Csaba alpolgármester javasolta a beszámoló elfogadását. 
 
Szentes László polgármester felhívta arra a figyelmet, hogy a beszámoló 
tartalmaz támogatásra irányuló kérést is. Mivel a közalapítvány feladatainak ellátása 
közérdeket szolgál és jelentős részt vállal a településen élők életének teljesebbé 
tételében, mindenképpen indokoltnak látszik támogatni anyagilag is a tevékenységét. 
Ennek érdekében javasolta a képviselő-testületnek 50.000.- Ft-tal támogatni az 
alapítványt.  
Mivel a Közalapítvány beszámolójával kapcsolatban több 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 
 
         44/2011. (III. 22.) határozata 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Bazsi 
Község Önkormányzatának Egészségügyi és Kulturális Ellátásáért 
Közalapítvány 2010. évi beszámolóját és azt a melléklet szerint elfogadta.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodni szíveskedjen.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2011. április 15.  

               
 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a közalapítvány 50.000.- Ft-
tal történő támogatásáról szóló javaslat elfogadását. 
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A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
         45/2011. (III. 22.) határozata 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bazsi Község 
Önkormányzatának Egészségügyi és Kulturális Ellátásáért Közalapítványa 
folyamatos működésének biztosítása érdekében 50.000.- Ft működési 
célú pénzeszköz átadását határozza el, melynek fedezetét a 2011. évi 
költségvetésében biztosítja.  
   
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pénzeszköz átadására 
vonatkozó megállapodás aláírására és a további szükséges intézkedések 
megtételére.   
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2011. április 15. 

 
 
2. Napirendi pont: 

Tárgy: A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló önkormányzati rendelet  
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

                                           
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést, egyben javasolta a 
határozati javaslat elfogadását. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 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 
 
         46/2011. (III. 22.) határozata 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd 
hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati 
rendelet tervezetét megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet alkalmasnak tartja arra, hogy 
véleményezés céljából a Közép-dunántúli Környezetvédelmi-, 
Természetvédelmi- és Vízügyi Felügyelőség részére, továbbá 
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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: folyamatos 
 

 
3. Napirendi pont: 

Tárgy: Átfogó értékelés Bazsi Község Önkormányzata 2010. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról  
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.  
 
Csikós Csaba alpolgármester hozzászólásában kiemelte, hogy sajnálatos módon a 
a település lélekszáma erőteljesen csökkent az elmúlt időszakban, bár 2010-ben több 
gyermek született mind az elmúlt esztendőben, illetve az utóbbi években.   
 
Szentes László polgármester mivel több hozzászólás nem hangzott el, 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 
 
         47/2011. (III. 22. ) határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. 
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló – 
mellékelt – átfogó értékelést elfogadja. 
 
Felkéri a körjegyzőt, hogy az elfogadott átfogó értékelést a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére megküldeni 
szíveskedjék.  
 
Felelős: Vincze József Ágostonné dr. körjegyő 
Határidő: azonnal 
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3.Napirendi pont:  
   Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 

a) - Javaslat a 2011. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázat  
       benyújtására 
       Előterjesztő: Szentes László polgármester 

/Határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Szentes László polgármester ismertette a 2011. évi közművelődési 
érdekeltségnövelő pályázati kiírást.  
Javasolta a pályázat benyújtását, 200.000.- Ft önrész biztosítása mellett. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslat 
elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozati javaslatot 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
   48/2011. (III. 22.)  határozata 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatására 
pályázatot kíván benyújtani. 
 
Saját forrás:                            200.000.- Ft; 
 
A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2011. évi 
költségvetésében – az I. Cím 9105021 közművelődési 
intézmények, közösségi színterek működtetése alcím, kisértékű 
eszközök sora - biztosítja, felkéri továbbá a polgármestert az 
önkormányzat nevében a pályázat benyújtására. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2011. március 25. 

 
 

 b) – ARSEN Van Sales Kft. garázsbérlet iránti kérelme 
                 Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az ARSEN Van Sales Kft. (Budapest) 
kérelmét, mely szerint a képviselő-testület a 99/2010. (IX. 14.) határozatával 
biztosított az ingatlanán bérleti lehetőséget, mellyel a Kft. továbbra is szeretne élni 
azzal, hogy egész évben az önkormányzat tulajdonát képező Bazsi, Fő u. 115. sz. 
alatti ingatatlanon lévő épületben tárolhassa tehergépjárművét. Javasolta a 
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képviselő-testületnek, hogy e kérelem alapján a fenti számú határozatát módosítsa 
úgy, miszerint 2011. május 1-től a Kft. tehergépjárműve tárolására egész évben a 
Bazsi, Fő u. 115. sz. alatti önkormányzat tulajdonát képező ingatlanon lévő épületben 
biztosít helyet 15.000.- Ft/hó + ÁFA bérleti díj fizetése mellett. Indítványozta 
továbbá, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a bérleti szerződés 
fentiek szerinti módosítására vonatkozó okirat aláírására és a további intézkedések 
megtételére. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el szavazásra bocsátotta az 
elhangzott javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
49/2011. (III. 22.)  határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 99/2010. 
(IX. 14.) határozatát a következők szerint módosítja:  
Az önkormányzat tulajdonát képező 8352 Bazsi, Fő u. 115. 
szám alatti ingatlanon lévő épületben, egész évben biztosít 
helyet az ARSEN Van Sales Kft. Budapest 
tehergépjárművének 2011. május 1-től 15.000.-
Ft/hó+ÁFA bérleti díj fizetése mellett.   
  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerződés fentiek szerinti módosítására vonatkozó okirat 
aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére.   
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2011. április 30.  

 
 

c) - 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 határozati javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadva, és a következő határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   50/2011. (III. 22.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt 
határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót elfogadja. 
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d) - Javaslat használt japán kistraktor beszerzésére  

        Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
Szentes László polgármester előterjesztésében ismertette, hogy 3 árajánlatot 
kért be használt japán kistraktor beszerzése érdekében. Az árajánlatok közül a 
legkedvezőbb a SATAMO Kft. Plus (6400 Kiskunhalas Kárpát u. 19.) ajánlata, mely a 
Kubota B 1502DT, 15LE, 3 hengeres, diesel, összkerék meghajtású kistraktorra 
vonatkozik. Az árajánlat szerinti ára: 1.000.000.- Ft + ÁFA. Javasolta ennek a 
kistraktornak a beszerzését. 
Megkérdezte, van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
   51/2011. (III. 22.)  határozata 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a SATAMO Kft. 
Plus (6400 Kiskunhalas Kárpát u. 19.) ajánlatát elfogadva, a 
Kubota B 1502DT, 15LE, 3 hengeres, diesel, összkerék 
meghajtású használt japán kistraktor beszerzését határozta el, 
az árajánlat szerinti 1.000.000.- Ft + ÁFA összegben, melynek 
fedezetét az önkormányzat a 2011. évi költségvetésében 
biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a vonatkozó okiratok 
aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2011. április 10. 

 
 
 
Szentes László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 
amennyiben a használt japán kistraktor beszerzése megvalósul, úgy az önkormányzat 
tulajdonát képező és eddig használt kistraktor értékesítésre kerülhetne, ennek 
érdekében javasolta a képviselő-testületnek, hogy kapjon felhatalmazást értékbecslés 
beszerzésére az eszközről. 
 
Tobak Ferenc képviselő javasolta, hogy az eddig használt kistraktor értékesítése 
érdekében kezdjék meg az intézkedéseket. 
 
Szentes László polgármester mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását. 
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
   52/2011. (III. 22.)  határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a tulajdonát képező FENGHSOU kistraktorról 
készíttesse el az értékbecslést, és azt követően tárja a képviselő-
testület elé.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2011. április 5. 

   
Mivel az ülésnek több tárgya nem volt, Szentes László polgármester a nyilvános ülést 
19,50 órakor bezárta. A képviselő-testület rövid szünet után zárt ülésen folytatta 
tovább munkáját. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
Szentes László      Vincze József Ágostonné dr.  
polgármester                    körjegyző 


