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

 
 
Szám: 120- 34/2011.  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 19-én 
19.05 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 
             Tobak Ferenc képviselő 
 

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 
 

Tanácskozási joggal jelen van: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 
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 
3 fő és a polgármester jelen van. 
 
Szentes László polgármester javasolta a meghívóban közölt napirend 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta a következők szerint: 
 
Napirend 
 

1. Tájékoztató a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás tevékenységéről 
         Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

2. Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
1.Napirend: 

      Tárgy: Tájékozató a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás tevékenységéről   
          Előterjesztő: Szentes László polgármester 
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(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Kiemelte, hogy a 
Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás beruházásaként megvalósuló Járóbeteg 
Szakellátó Intézmény várhatóan a jövő hónap elején megkezdheti tevékenységét. 
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Mivel kérdés, hozzászólás nem 
hangzott el, kérte a tájékoztató tudomásul vételét.  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – tudomásul vette.  
 
 
2.Napirend: 

     Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 

a) - 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 – elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   64/2011. (V. 19.) határozata 

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

 
b) -  Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és  

          Egységes Óvoda-bölcsöde Sümegcsehi 2010. évi zárszámadása 
             Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
     (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette a Fazekas József Általános Iskola, 
Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsöde Sümegcsehi 2010. évi 
zárszámadását, egyben javasolta annak elfogadását. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslat 
elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beszámolót 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
65/2011. (V. 19.) határozata 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fazekas 
József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes 
Óvoda-bölcsöde Sümegcsehi 2010. évi zárszámadását a 
mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
c) -  Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás részére működési  
        pénzeszközök átadása  

            Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
     (Megállapodás tervezetek a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulástól 
érkezett megállapodás tervezeteket. Elmondta, az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében betervezésre kerültek ezek a pénzeszköz átadások, azonban a 
jogszabályi előírás szerint külön megállapodást követően kerülhet sor a pénzeszköz 
átadására. Javasolta az önkormányzati hozzájárulás átadására vonatkozó 
megállapodások megkötését, és a képviselő-testület felhatalmazását az okiratok 
aláírására. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a központi orvosi 
ügyelet 2011. évi finanszírozására vonatkozó megállapodás 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 
 
   66/2011. (V. 19.)  határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a 
Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás  részére a Központi orvosi 
ügyelet 2011. évi finanszírozásához szükséges önkormányzati 
hozzájárulás átadására vonatkozó mellékelt megállapodás 
megkötésével.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás 
aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a SKTCT és munkaszervezete 
2011. évi finanszírozására vonatkozó megállapodás 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 
 
   67/2011. (V. 19.)  határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a 
Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás részére a Társulás és a 
munkaszervezete 2011. évi finanszírozásához szükséges 
önkormányzati hozzájárulás átadására vonatkozó mellékelt 
megállapodás megkötésével.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás 
aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a pedagógiai szakszolgálati 
feladatok 2011. évi finanszírozására vonatkozó megállapodás 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 
 
   68/2011. (V. 19.)  határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a 
Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás részére a pedagógiai 
szakszolgálati feladatok 2011. évi finanszírozásához szükséges 
önkormányzati hozzájárulás átadására vonatkozó mellékelt 
megállapodás megkötésével.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás 
aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

d) - Javaslat a Napfény Szociális Segítő Központ Sümeg 2011. évi  
       Támogató szolgáltatás feladatra vonatkozó finanszírozási  

                  szerződés jóváhagyására 
        Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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Szentes László polgármester a támogató szolgáltatás feladatok ellátására 
vonatkozó finanszírozási szerződés jóváhagyását kérte. Megjegyezte, hogy az 
átadásra kerülő pénzeszköz eltér az önkormányzat 2011. évi költségvetésében 
előzetes információk alapján beállított összegtől. Amennyiben a képviselő-testület a 
támogató szolgáltatás működésére történő pénzeszköz megállapodást jóváhagyja, 
úgy az önkormányzat 2011. évi soron következő költségvetés módosításakor e 
megállapodásban szereplő összeget kell majd figyelembe venni.  
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 
   69/2011. (V. 19.) határozata 

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

 
 

e) – Tájékoztatás a pályázati lehetőségekről  
                 Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a belterületi utak, 
valamint a sportpályák felújítása tekintetében kerül sor pályázati kiírásra a 
közeljövőben. Megemlítette, hogy az Éltető-Balatonfelvidékért Egyesület 
Munkaszervezete a közelmúltban ismertette a pályázati lehetőségeket, melyek 
várhatóan 2011. júniusában válnak aktuálissá. Várhatóan kiírásra kerül olyan 
pályázat, melyhez szükséges lenne a kézműves műhelyt magába foglaló ingatlan 
mögötti szomszédos kertrész önkormányzati részére történő megvásárlása. 
Szándékozik ennek érdekében az érintett ingatlan tulajdonost az értékesítésről 
megkérdezni. 
Tájékoztatást adott arról, hogy az önkormányzat a 2011. évben sajnos nem tudott 
pályázatot benyújtani a nyári gyermekétkeztetés megszervezése érdekében. 
Kérte a tájékoztatók tudomásul vételét. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – tudomásul vette.  
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f) – Tájékoztatás a „TeSzedd!” Önkéntesen a tiszta  
                  Magyarországért hulladékgyűjtési akcióról 
                 Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy az ülés napján 
érkezett meg az az e-mail, amely a TeSzedd! akcióban történő részvételre hívja fel az 
önkormányzatokat. Ismertette a felhívást. Kiemelte, hogy a nevezési határidő május 
18-án az ülést megelőző napon lejárt, és a felhívást követően haladéktalanul 
regisztrálni akarta az önkormányzatot, azonban ez nem járt eredménnyel. Javasolta a 
képviselő-testületnek, hogy a TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért 
felhívásban foglaltakkal értsen egyet. A képviselő-testület nyilvánítsa ki, hogy a Föld 
napján már ilyen akció keretében Bazsi településen megtörtént a hulladékgyűjtés 
elvégzése, és az önkormányzat egyébként is folyamatosan, évente több alkalommal 
gondoskodik a hozzá tartozó ingatlanok rendbetételéről. 
Szavazásra bocsátotta a 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 
   70/2011. (V. 19.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TeSzedd! 
Önkéntesen a tiszta Magyarországért felhívásban foglaltakkal 
egyetért. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Föld napján 
már ilyen akció keretében Bazsi településen megtörtént a 
hulladékgyűjtés elvégzése, és az önkormányzat egyébként is 
folyamatosan, évente több alkalommal gondoskodik a hozzá 
tartozó ingatlanok rendbetételéről. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 

g) - Tájékoztatók  
                Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a Magyar Labdarúgó 
Szövetség az önkormányzat tulajdonát képező sportpályáról tulajdoni lap másolatot 
kért. 
Tájékoztatást adott arról is, hogy a Balaton-felvidéki Vízitársulat őt is megválasztotta 
küldöttjének. 
Ismertette, hogy a Balatoni Szőlő és Borkultúra Egyesület 50-60 komposztáló 
kihelyezésére biztosít lehetőséget a Bazsi lakosságnak. 
Kérte a tájékoztatók tudomásul vételét.   
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – tudomásul vette.  
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h) – Használt japán kistraktor értékesítése  
                 Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
Szentes László polgármester elmondta, hogy a közelmúltban vásárolt az 
önkormányzat kistraktort, így a régi használt kistraktor (Kubota B1200DT-13109, 12 
LE, 3 hengeres, diesel) értékesítésre kerülhet. 
Az önkormányzat vagyonrendelete előírja, hogy önkormányzati vagyontárgy 
értékesítése esetén értékbecslést kell beszerezni. Ismertette a SATAMO Kft. - 
Kiskunhalas – által készített értékbecslést. Erre is tekintettel javasolta, hogy a 
használt kistraktor bruttó 800.000.- Ft eladási áron kerüljön értékesítésre. 
Nemeshany Község Önkormányzata jelezte, hogy miután nem rendelkezik ilyen 
kisgéppel, szívesen megvásárolná ezt tolólappal együtt.  
 
Tobak Ferenc képviselő javasolta, hogy a tolólapot egyelőre még ne értékesítsék, 
hanem anélkül adják el a kistraktort. 
 
Csikós Csaba alpolgármester indítványozta az értékesítésre vonatkozó javaslat 
elfogadását egyetértve azzal, hogy a tolólap értékesítésére most még ne kerüljön 
sor. 
 
Szentes László polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslatok elfogadását.  
 
A képviselő-testület a javaslatokat 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadva, és a következő határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   71/2011. (V. 19.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező Kubota B1200DT-13109, 12LE, 3 hengeres, diesel 
használt kistraktort bruttó 800.000.- Ft vételárért – tolólap nélkül 
- értékesíteni kívánja Nemeshany Község Önkormányzata 
részére. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az adás-vételi 
szerződés aláírására, és az értékesítés érdekében a további 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2011. június 15. 
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i) - Javaslat a Szociális Intézményi Társulás Társulási  
                       Megállapodásának módosítására  
                      Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

/Megállapodás tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./           
 
Szentes László polgármester ismertette a megállapodás tervezetet. Megkérdezte, 
van-e kérdés, hozzászólás.  
 
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 az alábbi határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
72/2011. (V. 19.)  határozata 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a 
mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 
   
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó okiratot 
aláírni szíveskedjék.   
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
  
 
Szentes László polgármester mivel az ülésnek több tárgya nem volt, Szentes 
László polgármester a nyilvános ülést 20,35 órakor bezárta, és rövid szünet után a 
képviselő-testület zárt ülésen folytatta tovább munkáját.  

 
 

K.m.f. 
 
 

 
Szentes László      Vincze József Ágostonné dr.  
polgármester                    körjegyző 


