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

 
 
Szám: 290-16/2012. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Bazsi Község Önkormányzata  Képviselő-testületének 2012. március 29-én  
             /csütörtök/  16,00  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 
  
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. 
Javasolta megtárgyalni a meghívóban szereplő napirendet.   
 
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – a következők szerint elfogadta: 
 
NAPIREND: 
 

1. Javaslat pályázat benyújtására a 2012. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás díjtámogatásának igénylésére 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
2. Javaslat pályázat benyújtására a helyi önkormányzatok közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatására 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
3. Javaslat pályázat benyújtására az önkormányzati felzárkóztatási támogatás 

igénybevételére   
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
4. Javaslat Bazsi, Fő u. 91. szám alatti oktatóterem berendezésére   

Előterjesztő: Szentes László polgármester 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 
                 
1. Napirend:   

Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására a 2012. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás díjtámogatásának igénylésére 

     Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester elmondta, az idei évben is lehetőség nyílik az 
önkormányzat számára, hogy megbízza a DRV Zrt. Siófokot és Zánka 
önkormányzatát, hogy nyújtson be pályázatot a 2012. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás támogatás igénylésére. Javasolta, hogy bízza meg a képviselő-
testület Zánka önkormányzatát a gesztori feladatok elvégzésére, a DRV Zrt Siófok 
közreműködésével.  
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  
 

23/2012. (III. 29.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete testülete pályázatot 
nyújt be – a DRV Zrt. 8601. Siófok, Tanácsház u. 7. közreműködésével 
– a 2012. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjtámogatásának 
igénylésére. 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete meghatalmazza a 
gesztori feladatok ellátásával Zánka Község Önkormányzatát Bazsi 
vonatkozásában a 2012. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatás igénylésének benyújtása és a pályázattal kapcsolatos 
technikai teendők lebonyolítása érdekében. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a fentiek alapján a 
szükséges nyilatkozatok megtételére.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2012. március 31. 

                                    
2.Napirend: 

Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására a helyi önkormányzatok közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatására 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

                                       
/Határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy lehetősége nyílott az 
önkormányzatnak a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtására, 
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azonban ehhez bár az önrészt az önkormányzat költségvetése tartalmazza, külön 
testületi döntésre van szükség.  
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-testülete 
             24/2012. (III. 29.)  határozata 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatására 
pályázatot kíván benyújtani. 
 
Saját forrás:                            191.000.- Ft; 
 
A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2012. évi 
költségvetésében – az I. Cím 910502 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: azonnal 

 
3.Napirend:  

Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására az önkormányzati felzárkóztatási 
támogatás igénybevételére   
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

                                      
/Határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Szentes László polgármester ismertette az 5/2012. (III. 1.) BM rendelet által 
biztosított pályázati lehetőséget, e szerint 2,4 millió Ft-os vissza nem térítendő 
támogatásra tud az önkormányzat pályázatot benyújtani. Ennek alapján javasolta, 
hogy az önkormányzat tulajdonát képező Bazsi, Fő u. 91 sz. ingatlanon lévő hátsó 
gazdasági épület szerkezeti felújítására nyújtson be az önkormányzat pályázatot. 
Ehhez szükséges az épület statisztikai felmérése és terv készítése, melynek fedezetét 
– 200.000.- Ft-ot – az önkormányzat 2012. évi költségvetése biztosítsa.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolta 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-testülete 
             25/2012. (III. 29.)  határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
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belügyminiszter 5/2012. (III. 1.) BM rendelete által kiírt, - az 
önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének 
részletes feltételeire vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani, a 
tulajdonát képező Bazsi, Fő u. 91. szám alatti ingatlanon lévő 
hátsó gazdasági épület szerkezeti felújítására.   

 
Igényelt támogatás összege: 2.400.000.-Ft. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat 
benyújtására és a további szükséges intézkedések megtételére.    
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2012. április 30. 

 
Szentes László polgármester javasolta 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-testülete 
             26/2012. (III. 29.)  határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező Bazsi, Fő u. 91. szám alatti ingatlanon lévő hátsó 
gazdasági épület szerkezeti felújításához szükséges épület 
statikai felmérésre és műszaki tervek elkészítésére 200.000.- Ft-
ot az önkormányzat a 2012. évi költségvetésében biztosítja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a további szükséges 
intézkedések megtételére.    
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2012. április 30. 

 
 
 
4.Napirend:  

Tárgy: Javaslat Bazsi, Fő u. 91. szám alatti oktatóterem berendezésére   
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
Szentes László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a korábban 
pályázati támogatással elkészült Bazsi, Fő u. 91. szám alatti ingatlan alsó részében az 
oktatóterem, melynek berendezése szükséges. A bútorzat az önkormányzat 
rendelkezésére álló kőrisfából készülne, melyhez a faanyagot méretre kell fűrészelni. 
Kulcsár Attila Sümegcsehi, Rákóczi u. 15. szám alatti lakos vállal bérfűrészelést, és az 
ajánlat szerint 50.000.- Ft + ÁFA összegbe kerülne a munka elvégzése. Javasolta a 
képviselő-testületnek a bérfűrészelés elvégeztetését a fenti ajánlat tevővel, melynek 
anyagi fedezetét az önkormányzat 2012. évi költségvetése általános tartaléka terhére 
biztosítaná.       
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A Képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal –ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
             27/2012. (III. 29.)  határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bazsi, Fő u. 
91 szám alatti ingatlanon lévő oktatóterem bútorzatához 
szükséges kőrisfa méretre fűrészelésével megbízza Kulcsár Attila 
Sümegcsehi, Rákóczi u. 15. szám alatti lakost, hogy az ajánlata 
szerinti munkálatokat végezze el 50.000.- Ft + Áfa összegben. A 
munkálatok költségeinek fedezetét az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 

 
Mivel az ülésnek több tárgya nem volt, Szentes László polgármester a nyilvános ülést 
16,30 órakor bezárta.  
 

K.m.f. 
 
 

 
Szentes László   Vincze József Ágostonné dr.  
polgármester                 körjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


