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

 
 
Szám: 120- 50/2011.  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 6-án 
/csütörtök/ 18,45 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 
       Németh Rita képviselő 
       Tobak Ferenc képviselő 
 
Fekete Gézáné 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.  
Javasolta elfogadni a meghívóban szereplő napirendi pontokat.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül –  a következők szerint elfogadta: 
 
Napirend 
 

1. Beszámoló a közművelődési tevékenységről, javaslat a 2012. évi 
közművelődési munkatervre 
Előterjesztő:Szentes László polgármester 

 
2. Javaslat pályázat kiírására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójára 
Előterjesztő:Szentes László polgármester 
 

3. Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 

1. Napirendi pont 
Tárgy: Beszámoló a közművelődési tevékenységről, javaslat a 2012. évi  
            közművelődési munkatervre 
            Előterjesztő: Szentes László polgármester 
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/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Szentes László polgármester felkérte Németh Zsuzsa kulturális szervezőt, hogy 
ismertesse az előterjesztést. 
 
Németh Zsuzsa kulturális szervező ismertette az előterjesztést.  
 
Szentes László polgármester megkérdezte, van-e kérdés, javaslat. Mivel kérdés, 
hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a közművelődési beszámoló 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület a beszámolót 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
 
   94/2011. (X. 6.) határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi 
közművelődési tevékenységről szóló beszámolót elfogadta. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a 2012. évi közművelődési 
munkaterv elfogadását. 
 
A képviselő-testület a közművelődési munkatervet 4 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
 
   95/2011. (X. 6.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi 
közművelődési munkatervet elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
2. Napirendi pont: 
Tárgy: Javaslat pályázat kiírására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat  
            2012. évi fordulójára 
            Előterjesztő: Szentes László polgármester 
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(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Javasolta a határozati 
javaslat elfogadását. Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. 
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta az ösztöndíjrendszerhez történő 
csatlakozási szándék 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 
   96/2011. (X. 6.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. 
évi  fordulójához csatlakozni kíván. 
A képviselő-testület felhatalmazza Szentes László polgármestert 
- az Önkormányzat csatlakozási szándékáról szóló nyilatkozat 
aláírására, valamint 
- az „A” és „B” típusú – mellékelt – pályázatok együttes 
közzétételére. 

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2011. október 14. 

 
 
3. Napirendi pont: 
Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek 

 
 

- Javaslat megállapodások jóváhagyására 
   Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
 
Szentes László polgármester ismertette, hogy a LEADER pályázat keretében több 
vállalkozás és intézmény is kérte, hogy az önkormányzat egy-egy együttműködési 
megállapodást létesítsen velük, és az abban foglaltak szerinti együttműködés 
valósuljon meg. Figyelemmel arra, hogy az említett pályázatokat az önkormányzat 
kívánatosnak tartja, az azok kapcsán megvalósítandó feladataiban közreműködői 
szerepet vállal. Minderre tekintettel javasolta a megállapodások megkötését illetve 
jóváhagyását. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a 
Duó Könyvelő Kft-vel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyását. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   97/2011. (X. 6.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Duó Könyvelő 
Kft-vel (Sümeg, Árpád u. 1/A/8.) kötendő mellékelt 
együttműködési megállapodást jóváhagyja. 

   
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó 
okiratot aláírni szíveskedjék.   

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta Dr. Rédei Zsolt ügyvéddel 
kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyását. 
  
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
 

98/2011. (X. 6.)  határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Rédei Zsolt 
ügyvéddel (Sümeg, Szent I. tér 6.) kötendő mellékelt 
együttműködési megállapodást jóváhagyja. 

   
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó 
okiratot aláírni szíveskedjék.   

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a Remete Kft-vel kötendő 
együttműködési megállapodás jóváhagyását. 
  
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
 

99/2011. (X. 6.)  határozata 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Remete Kft-
vel (Sümeg, Kossuth L. u. 13.) kötendő mellékelt 
együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó 
okiratot aláírni szíveskedjék.   

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta Sümeg Közművelődési és 
Információs Közalapítványával kötendő együttműködési megállapodások 
jóváhagyását. 
  
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
 

100/2011. (X. 6.)  határozata 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sümeg 
Közművelődési és Információs Közalapítványával (Sümeg, 
Széchenyi Gy. u. 9-11.) kötendő mellékelt együttműködési 
megállapodásokat jóváhagyja. 

   
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó 
okiratot aláírni szíveskedjék.   

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a Balatoni Szőlő és Borkultúra 
Egyesülettel (Sümeg) kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyását. 
  
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
 

101/2011. (X. 6.)  határozata 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatoni Szőlő 
és Borkultúra Egyesülettel (Sümeg, Ifjúság u. 25.) kötendő 
mellékelt együttműködési megállapodást jóváhagyja. 

   
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó 
okiratot aláírni szíveskedjék.   

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 
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Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a Ramassetter Vince 
Általános és Zeneiskola Tanulóiért Alapítvánnyal (Sümeg) kötendő együttműködési 
megállapodás jóváhagyását. 
  
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
 

102/2011. (X. 6.)  határozata 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Ramassetter 
Vince Általános és Zeneiskola Tanulóiért Alapítvánnyal (Sümeg, 
Árpád u. 5.) kötendő mellékelt együttműködési megállapodást 
jóváhagyja. 

   
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó 
okiratot aláírni szíveskedjék.   

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

- Folyószámla hitel igénylése 
              Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Kérte a kérdéseket, 
hozzászólásokat. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el szavazásra bocsátotta a 
határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
   103/2011. (X. 6.) határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete  működési 
célra 5.000.000.- Ft összegű 1 év futamidejű hitelt vesz fel az 
OTP Bank Nyrt-től. 

 
Bazsi Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a 
futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai 
visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt 
betervezi, jóváhagyja és biztosítja. 
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Nyrt-
vel. 

 
Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező 242 hrsz-ú, sporttelep megnevezésű 
ingatlanát. 

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2011. november 17. 

 
 

- 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. 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 
104/2011. (X. 6.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt 
határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót elfogadja. 

 
- Járóbeteg szakellátási központ ügye 

                       Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
/Nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi./     
 
Szentes László polgármester elmondta, a Sümegi Kistérségi Egészségügyi 
Szolgálat Kiemelkedően Közhasznú Kft. járóbeteg szakellátási kapacitásaihoz tartozó 
ellátási terület megállapítására vonatkozó ÁNTSZ OTH előtt indult eljárásnál 
biztosított fellebbezési jogról az önkormányzat nevében lemondott. Erre az eljárás 
meggyorsítása miatt volt szükség. Kérte, az erre vonatkozó nyilatkozat jóváhagyását. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslat 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül -  elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
105/2011. (X. 6.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mellékelt 
nyilatkozatot jóváhagyja.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal                  

 
 

- Bazsi 096 és 097/11 hrsz-ú ingatlanok telekhatár 
rendezésének ügye 

                       Előterjesztő: Szentes László polgármester  
 
Szentes László polgármester elmondta, mint az a képviselő-testület előtt is 
ismert, hogy a 75/2011. (VI. 23.) határozatában a képviselő-testület a fenti 
ingatlanok telekhatár rendezésével kapcsolatos eljárás lefolytatásának ügyével Dr 
Zámbó Gábor ügyvédet (8330 Sümeg, Magyar F. u. 10.) bízta meg. Javasolta, az 
ügyvédi munkadíra vonatkozó 50.000.- Ft + ÁFA összegű díjazás elfogadását.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a 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 
106/2011. (X. 6.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bazsi 096 és 
097/11 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekhatár rendezés ügyben 
megbízott Dr. Zámbó Gábor ügyvéd (8330 Sümeg, Magyar F. u. 
10.) részére 50.000.- Ft +ÁFA ügyvédi munkadíjat állapít meg, 
mely összeget az önkormányzat a 2011. évi költségvetésében az 
általános tartalék terhére biztosít. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ügyvédi 
munkadíj kifizetéséről gondoskodjon.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal                  

 
 
Az ülésnek több tárgya nem volt, Szentes László polgármester a nyilvános ülést 
19,20 órakor bezárta, a képviselő-testület rövid szünet után zárt ülésen folytatta 
munkáját. 

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


