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

 
Szám:120-46/2011.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-
án /csütörtök/ 19,50 órakor kezdődött nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége irodahelyisége 

     8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 
 
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 ügykezelő 
 
Szentes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.  
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselő 
közül 3 fő és a polgármester megjelent.  
 
Szentes László polgármester jelezte, a BURSA Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat feltétel rendszerét még nem tették közzé, ezért 
annak hiányában nem tudnak döntést hozni. Javasolta e napirend levételét.  
 
A képviselő-testület a javaslatot  4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül –  elfogadta. 
 
Szentes László polgármester javasolta a módosított napirend elfogadását. 
 
A képviselő-testület a javaslatot  4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül –  a következők szerint elfogadta: 
 
Napirend 
 

1. Tájékoztató Bazsi Község Önkormányzata 2011.  I. félévi gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
2. Vegyes, döntést igénylő ügyek 
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1. Napirendi pont 
Tárgy: Tájékoztató  Bazsi Község Önkormányzata 2011. I. félévi gazdálkodásáról 
             Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy az I. 
félévben ésszerű, takarékos gazdálkodás folyt, a költségvetés I. félévi végrehajtása  
időarányos volt.  Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta Bazsi Község 
Önkormányzata 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. 
 
A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
előterjesztést  4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   88/2011. (IX. 8.) határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi 
XXXVIII. törvény 79. §-ában foglaltakra figyelemmel Bazsi 
Község Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának I. félévi 
helyzetéről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerint elfogadta. 

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2. Napirendi pont: Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 
   - Tájékoztatások 
      Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy Bazsi Község 
Egészségügyi és Kulturális Ellátásáért Közalapítványa kuratóriumában változások 
várhatóak. Kérte a tájékoztató tudomásul vételét. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – tudomásul vette. 
 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a közművelődési 
érdekeltségnövelő pályázaton 230.000.- Ft támogatáshoz jutott az önkormányzat, 
melynek felhasználásáról gondoskodniuk kell. Kérte a tájékoztató tudomásul vételét. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – tudomásul vette. 
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Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy az Allianz Hungária 
Biztosító Zrt. a korábbi két káresemény kapcsán átutalta az önkormányzatnak a 
kártalanítási összegeket. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – tudomásul vette. 
  

- Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések  
                        végrehajtásáról 

                  Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)   
 
Szentes László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a lejárt határidejű 
önkormányzati döntések végrehajtásáról. Jelezte, hogy a képviselő-testület a 
78/2011. (VI. 23.) határozata alapján azon túlmenően, hogy átutalta a kárpátaljai 
óvoda létrehozására vonatkozó támogatás összegét, a döntés értelmében az erről 
szóló felhívást  is  közzétette a településen.  
Kérte a tájékoztató tudomásul vételét. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatót 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
         89/2011. (IX. 8.) határozata 

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

 
 

- Javaslat pályázat benyújtására  
                Előterjesztő: Szentes László polgármester  

 
Szentes László polgármester ismertette az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület 
felhívását, melyben tájékoztatást adnak a LEADER pályázatok benyújtásával 
kapcsolatban. Ismertette az erre vonatkozó elképzelésekről szóló javaslatot.   
/Csatolva a jegyzőkönyvhöz./ 
 
Tobak Ferenc képviselő elmondta, hogy egyrészt kétségek merültek fel benne, 
hogy kerüljön-e benyújtásra pályázat, mivel a jövő évi kondíciók nem ismertek, 
másrészt nem lenne szerencsés ilyen pályázati lehetőséggel nem élni. 
 
Csikós Csaba alpolgármester jelezte, hogy neki is vannak a jövő évi anyagi 
kondíciókat illetően kételyei, azonban talán jó lenne élni ezzel a pályázati 
lehetőséggel. 
 
Szentes László polgármester az elhangzottak kapcsán elmondta, hogy 
amennyiben az anyagi lehetőségei a jövő évben az önkormányzatnak nem teszik 
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lehetővé, úgy nyilván az esetlegesen elnyert pályázati támogatás nem kerül 
igénybevételre.  
Mivel további hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a határozati 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  

90/2011. (IX. 8.)  határozata 
1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Új  
      Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében kiírt, -  
      Éltető Balaton-felvidékért Egyesülethez benyújtandó –  
      Együttműködésben az Éltető Balaton-felvidékért  
      célterületre vonatkozóan (LEADER) pályázatot kíván  
      benyújtani, a „Helyben honos gyümölcsfajták  
      feldolgozásának közösségi jellegű ösztönzése  
      Bazsiban” címen. 

 
Rendezvény tervezett összege:  6.250.000.-Ft. 
Igényelt támogatás összege:   5.000.000.-Ft. 
Pályázati önerő:          1.250.000.-Ft. 
 
A képviselő-testület az önrészt a 2012. évi költségvetésében 
biztosítja. 

2.  A Képviselő-testület Andrási László sümegi lakost bízza meg a  
     pályázat elkészítésével bruttó 100.000.-Ft fizetése mellett,  
     melynek anyagi fedezetét az önkormányzat 2011. évi  
     költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja. 

 
3.  A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy a  
     szükséges dokumentumokat az önkormányzat nevében  
     aláírni, és a pályázatot benyújtani szíveskedjék.  

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 

 
 

- Pályázati lehetőség könyvtári honlap szerkesztésére  
                Előterjesztő: Szentes László polgármester   

 
Szentes László polgármester ismertette a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, 
Könyvtár és Emlékház megkeresését, melyben tájékoztatják az önkormányzatot, 
hogy a Magyar Környezetvédelmi Kutató és Fejlesztő Betéti Társaság a 
közintézmények informatikai szolgáltatója pályázatot írt ki községi, városi, iskolai és 
egyéb könyvtáraknak. A könyvtárak honlap készítésére pályázhatnak, a határidő 
2011. szeptember 10. Elmondta, figyelemmel arra, hogy Bazsi Község 
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Önkormányzata önálló könyvtárat nem tart fenn, hanem a sümegi mozgókönyvtári 
szolgáltatást veszi igénybe, így külön honlap működtetése nem feltétlenül szükséges, 
erre tekintettel nem gondolja, hogy pályázni lenne indokolt. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, 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  

91/2011. (IX. 8.)  határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem kíván 
pályázatot benyújtani könyvtár honlap készítésére, tekintettel 
arra, hogy könyvtár intézménnyel nem rendelkezik az 
önkormányzat.   
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Szentes László polgármester ismertette, hogy a Bazsi 10 hrsz-ú ingatlant hosszú 
évek óta az önkormányzat tartja rendbe és használja. Kérte a véleményeket, hogy 
esetlegesen az elbirtoklás tekintetében kerüljön-e megindításra az eljárás. 
 
Tobak Ferenc képviselő véleménye szerint jelenleg az önkormányzatnak igazából 
nincs szüksége arra az ingatlanra, így talán most nem szükséges megindítani az 
említett eljárást. 
 
Csikós Csaba alpolgármester jelezte, az eljárás költségeinek ismeretében 
könnyebb lenne véleményt mondani az ügyben. Talán most valóban nem indokolt az 
eljárás megindítása. 
 
 
Szentes László polgármester megköszönte az elhangzott véleményeket, egyben 
jelezte, hogy a felmerülhető kiadások tekintetében tájékozódni fog. Az ülésnek több 
tárgya nem volt, Szentes László polgármester a nyilvános ülést                         
20,45 órakor bezárta, rövid szünet után a képviselő-testület zárt ülésen folytatta 
tovább munkáját. 

K.m.f. 
 
 
 
 

Szentes László     Vincze József Ágostonné dr.  
polgármester           körjegyző 


