
Bazsi Község Önkormányzata  
8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 

 
Szám: 120- 27/2011. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 5-én 

     18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Önkormányzati Iroda 
      8352 Bazsi, Fő u. 91. 
 
Jelen vannak: Szentes László polgármester 
      Csikós Csaba alpolgármester 
      Fekete Gézáné képviselő 
      Németh Rita képviselő 
      Tobak Ferenc képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 

Horváth Zoltán Imréné gazdálkodási főelőadó 2. 
napirend vonatkozásában 

 
Jegyzőkönyvvezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Szentes László polgármester tisztelettel köszöntötte az ülésen megjelenteket, az ülést 
megnyitotta. 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 4 megválasztott képviselő közül 4 fő 
és a polgármester jelen van. 
 
Szentes László polgármester a konkrétabb megfogalmazás érdekében javasolta az 
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata legyen a 3. napirend.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – 
elfogadta. 

Szentes László polgármester javasolta a fentiek alapján a napirend elfogadását. 
 
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta a következők szerint: 
 
NAPIREND 
 
1. Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 
 Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
2. Javaslat Bazsi Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló  
     beszámoló elfogadására  
 Előterjesztő: Szentes László polgármester 
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3. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 
    Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
4. Lakossági környezet állapotáról szóló tájékoztatás 
   Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
5. Tájékoztató a pályázatok helyzetéről 
    Előterjesztő: Szntes László polgármester 
 
6. Vegyes döntést igénylő ügyek 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
1. Napirend: 
Tárgy: Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 

Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Javasolta a határozati 
javaslat elfogadását. 
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 
54/2011. (IV. 5.) határozata 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi 
ellenőrzési jelentést, és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést 
elfogadja. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2. Napirend: 
Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló  

beszámoló elfogadására 
         Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette Bazsi Község Önkormányzata 2010. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és az önkormányzati rendelet 
megalkotására vonatkozó előterjesztést. Elmondta továbbá, hogy megkapták a 
Ramassetter Vince Általános Iskola Sümeg és a Napfény Szociális Segítő Központ Sümeg 
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2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóit, melyet szintén a napirend keretében meg 
kell tárgyalni. 
(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
Ismertette a beszámolókat. Kérte a hozzászólásokat. 
 
Csikós Csaba alpolgármester az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámoló kapcsán kérdezte, hogy a lakásfenntartási támogatás tervezett és módosított, 
illetve teljesített tényszámai jelentősen eltérnek egymástól, mi ennek a magyarázata? 
 
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. válaszolta, az előirányzatok és a tényleges 
teljesítés eltérése abból adódik, hogy az önkormányzat 10 %-ot, a további részt az állam 
biztosítja, a vonatkozó jogszabályban meghatározott tényezők figyelembevételével.   
 
Szentes László polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a Ramassetter Vince Általános Iskola Sümeg 2010. évi költségvetési 
beszámolójának elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Ramassetter Vince Általános Iskola 
2010. évi költségvetési beszámolóját 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
55/2011. (IV. 5.) határozata 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Ramassetter 
Vince Általános Iskola 2010. évi költségvetési beszámolóját a 
mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Szentes László polgármester  szavazásra bocsátotta a Napfény Szociális Segítő 
Központ Sümeg - családsegítés-, gyermekjólét-, házi segítségnyújtás és támogató 
szolgáltatás - 2010. évi költségvetési beszámolójának elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napfény Szociális Segítő Központ 
Sümeg 2010. évi költségvetési beszámolóját 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
56/2011. (IV. 5.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napfény 
Szociális Segítő Központ Sümeg  - családsegítés-, gyermekjólét-, 
házi segítségnyújtás és támogató szolgáltatás - 2010. évi 
költségvetési beszámolóját a mellékletben foglaltak szerint 
elfogadja. 
 



 4 

Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Szentes László polgármester mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta, és megalkotta a következő rendeletét: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2011. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 
 
a 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
3. Napirend: 
Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 
         Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Felkérte Fekete Gézánét, az 
Ügyrendi Bizottság Elnökét, ismertesse az ügyrendi bizottság véleményét. 
 
Fekete Gézáné Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondta, az ügyrendi bizottság javasolja 
a képviselő-testületnek új, a tervezet szerinti Szervezeti és Működési Szabályzat 
megalkotását. 
 
Szentes László polgármester mivel több hozzászólás nem hangzott el, szavazásra 
bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta, és megalkotta a következő rendeletét: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2011. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 
 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 
 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
4. Napirend: 

Tárgy: Lakossági környezet állapotáról szóló tájékoztatás  
     Előterjesztő: Szentes László polgármester 
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(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Megemlítette, hogy 
sajnálatos módon egyre több háztartásban már nem a gázfűtést részesítik előnyben, így a 
levegő tisztaságára nem hat előnyösen. Jelezte, hogy az önkormányzati ingatlanok fűtés 
korszerűsítését át kellene gondolni a képviselő-testületnek is. Javasolta az előterjesztés 
elfogadását. 

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 
 
57/2011. (IV. 5. ) határozata 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lakossági 
környezet állapotáról szóló tájékoztatást elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a környezet általános védelméről 
szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdése e) pontja, 
valamint 51. § (3) bekezdése alapján a lakosságot a környezet 
állapotáról a Képviselő-testület által elfogadott tájékoztatás 
közzétételével tájékoztatni szíveskedjék. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2011. április 30. 

 
Szentes László polgármester felvetette ezen napirend keretében, hogy az 
önkormányzat környezetvédelmi programjának felülvizsgálata vált esedékessé. Érkezett 
ugyan már egy ajánlat a felülvizsgálatra, de javasolta a képviselő-testületnek határozzon a 
környezetvédelmi program felülvizsgálatáról azzal, hogy szakértő bevonása érdekében a 
polgármester további ajánlatok beszerzéséről gondoskodjon. Tett már kísérletet annak 
érdekében, hogy kistérségi szinten az önkormányzatok közösön bízzanak meg egy céget a 
program felülvizsgálatára.  
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 
58/2011. (IV. 5. ) határozata 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
környezetvédelmi program felülvizsgálatát határozta el azzal, hogy 
szakértő bevonása érdekében a polgármester további ajánlatok 
beszerzéséről gondoskodjon és terjesszen javaslatot a testület elé. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2011. május 15. 
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5. Napirend: 
Tárgy: Tájékoztató a pályázatok helyzetéről  

     Előterjesztő: Szentes László polgármester 
                                         
Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a közfoglalkoztatás-
szervezők foglalkoztatásának támogatására benyújtott pályázat eredményes volt, április 1-
től 1 fő foglalkoztatását teszi lehetővé az önkormányzatnál. 
Tájékoztatást adott arról, hogy a LEADER csoporton belül lehetőség nyílik pályázat 
benyújtására. Elmondta, a pályázat benyújtása érdekében a pályázati cél 
megfogalmazásán munkálkodik. Az elképzelések a pályázatra, megfelelő előkészítés után 
szükséges lesz, hogy a képviselő-testület részletesen foglalkozzon e témakörrel.  
Tájékoztatta a képviselő-testületet a KEOP pályázati lehetőségről, mely az 
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” 
kapcsolatos.  
Kérte a tájékoztató tudomásul vételét.  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
– tudomásul vette. 
 
6. Napirend: 
Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 

a) - Közoktatási Intézményi Társulás Zalaszántó Társulási     
        Megállapodás módosítása 
        Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
(Társulási Megállapodás módosítás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Szentes László polgármester ismertette a zalaszántói közoktatási intézmény közös 
fenntartására létrejött Társulási Megállapodás módosítását, illetve Karmacs Község 
társuláshoz csatlakozási szándékát. Javasolta a képviselő-testületnek Karmacs Község 
csatlakozásával értsen egyet, és fogadja el a Társulási Megállapodás ennek érdekében 
történő módosítását.  

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 
59/2011. (IV. 5. ) határozata 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért Karmacs 
Község Önkormányzatának a Gersei Pethő Általános Művelődési 
Központ Általános Iskolája (Zalaszántó, Fő u. 1.) közoktatási 
intézmény közös fenntartására létrejött társulásához való 
csatlakozásával, és ennek érdekében történő Társulási 
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Megállapodás módosítását a mellékletben foglaltak szerint 
elfogadja. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a fentiekre vonatkozó 
okirat aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2011. április 30. 

 
 
 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a Katolikus Karitász 
felhívásához csatlakozott a bazsi Kalász Egyesület csoportja, a helyi rászorultak 
megsegítése érdekében. Mivel az önkormányzatnak az elmúlt évi közfoglalkoztatás során 
termelt burgonyából maradt még 14 csomag, ezért javasolta, hogy a Kalász Szervezetet 
bízza meg az önkormányzat a helyi rászorultakhoz történő eljuttatására.  
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 
60/2011. (IV. 5.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelkezésre 
álló 14 csomag burgonya helyi rászorultak részére történő 
eljuttatásával a Kalász Egyesületet bízza meg.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

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

 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a képviselő-testület az 
óvodavezetői beosztás ellátására pályázat kiírásáról döntött a 40/2011. (III. 22.) 
határozatával. E határozat végrehajtása érdekében a pályázati felhívás a jogszabályban 
meghatározott helyeken közzétételre került, a pályázatok benyújtásának határideje 2011. 
május 6.   
Tájékoztatást adott továbbra arról, hogy a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás keretében 
megvalósuló járóbeteg szakellátó beruházásnál a bútorok beszerzése megvalósult, és az 
orvosi műszerek beszerzésére kiírt közbeszerzés vonatkozásában sor került az 
eredményhirdetésre. 
Kérte a tájékoztató elfogadását. 
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A képviselő-testület a tájékoztatót 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
– elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   61/2011. (IV. 5.) határozata 

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

 
 
Szentes László polgármester a nyilvános ülést 20,35 órakor bezárta. 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Szentes László       Vincze József Ágostonné dr. 
  polgármester            körjegyző 


