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

 
 
Szám: 290- 39/2012. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Bazsi Község Önkormányzata  Képviselő-testületének 2012. július 13-án  
             /péntek/  8,00  órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Önkormányzati Iroda 
       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. 
Javasolta a meghívóban szereplő napirend elfogadását.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – 
a következők szerint elfogadta: 
 
N A P I R E N D:  
 

1. Kivitelezői ajánlatok elbírálása 
          Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
     2.  Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 
Szentes László polgármester tájékoztatást adott a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével arról, hogy 2012. június 26.-i zárt 
ülésen a képviselő-testület a 62/2012. (VI. 26.) határozatával elfogadta a polgármester 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.   
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA 
                 
1. Napirend:   
 

Tárgy: Kivitelezői ajánlatok elbírálása 
                Előterjesztő: Szentes László polgármester  
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(Ajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette a Bazsi, Fő u. 115. sz. 115 hrsz-ú ingatlanon 
lévő tároló épület kialakításának kivitelezési munkáira beérkezett három ajánlatot. A Gáz-
Coop Kft. Tapolca ajánlata bruttó 1. 987.937.- Ft, a FERLAND-BAU Kft. Zalaerdőd ajánlata 
bruttó 2.127.091.- Ft, és a REPERÁL Kft. Sümeg ajánlata bruttó 2.246.367.- Ft. Elmondta, 
hogy a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb a Gáz-Coop Kft. Tapolca ajánlata. 
Javasolta a Gáz-Coop Kft-vel – Tapolca -  megkötni a kivitelezői szerződést.  
Mivel kérdés, észrevétel 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 
                 64/2012. (VII. 13.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő Bazsi, Fő u. 115. sz. 115 hrsz-ú ingatlanon lévő tároló 
épület kialakításának kivitelezési munkáira beérkezett ajánlatok közül a Gáz-
Coop Kft. 8300 Tapolca, Vasút u. 2-4. ajánlatát minősítette érvényesnek és 
alkalmasnak bruttó 1. 987.937.- Ft. összegben. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, és a kiviteli munkára - a nyertes ajánlattévővel - a szerződést 
aláírni szíveskedjen.  
 

 Felelős: Szentes László polgármester 
 Határidő: azonnal 

 
                                               

 
2. Napirend: 
  

            Tárgy:  Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 

a) – Sümegi Kistérségi Többcélú Társulástól érkezett UNIÓS 
támogatás igénylésének felmérése 

                      Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
Szentes László polgármester elmondta, hogy az önkormányzat jövőbeni fejlesztési 
terveiről kér a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás tájékoztatást. Javasolta, hogy a 
belterületi utak felújítása szerepeljen a fejlesztési elképzelések között első helyen, melynek 
költsége 3.750.000.- Ft + ÁFA. 
Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. 
Mivel kérdés, észrevétel 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 
                 65/2012. (VII. 13.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete fejlesztési elképzelései között 
első helyen szerepel a belterületi utak felújítása 3.750.000.- Ft +ÁFA 
összegben.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Sümegi Kistérségi 
Többcélú Társulás részére a tájékoztatást megtenni szíveskedjen.  

   
 Felelős: Szentes László polgármester 
 Határidő: azonnal 

 
 

b) – Mezőgazdasági Startmunka program keretében megtermelt 
uborka értékesítési árának megállapítása  

 Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. 
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 

66/2012. (VII. 13.) határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  Startmunka program 
keretében megtermelt uborkát a pályázatban megjelölt szociális célra  teljes 
mértékben felhasználni nem tudja, ezért megvételre kínálja a településen élő 
lakosság részére . 
Az uborka kilónkénti árát  100 Ft- ban állapítja meg. 
A képviselő-testület lehetővé teszi továbbá, hogy fenti célokra történő 
hasznosításból visszamaradt uborka 120 Ft/kg áron bárki számára 
értékesítésre kerüljön. 
Az értékesítésből származó bevétel a program bevételét képezi és a további 
közfoglalkoztatás költségeinek fedezetét szolgálja. 
 
Felelős:   Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal, illetve 
 folyamatos 

             
 

c) – Közfoglalkoztatás önfenntartóvá tétele érdekében szükséges 
intézkedések 

Előterjesztő: Szentes László polgármester 
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Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy amennyiben az 
előzőekben hozott határozat alapján a közfoglalkoztatás keretében megtermelt uborkából 
bevétele keletkezik az önkormányzatnak, úgy a közfoglalkoztatás önfenntartóvá tétele 
érdekében célszerűnek tartaná ebből a bevételből 100 db 1 éves fogolyszínű tojótyúkot 
vásárolni 1.500 Ft/db áron, melyek gondozása a közfoglalkoztatás keretében történhetne a 
településen. A tojótyúkok ideiglenes elhelyezésére önkormányzati ingatlan rendelkezésre 
áll megfelelő építménnyel. A végleges elhelyezésükről majd a késöbbiek során 
gondoskodni szükséges. A részükre történő takarmány biztosítása a közfoglalkoztatás 
mezőgazdasági tevékenységből származó önkormányzati bevétel terhére lehetne. 
Javasolta a határozati javaslat elfogadását.  
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 

67/2012. (VII. 13.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 100 db 1 éves fogolyszínű 
tojótyúk vásárlását határozta el 1.500 Ft/ db áron. A közfoglalkoztatás 
keretében történne az állatok gondozása, ellátása. 
A vételár és a takarmány biztosítás költségeinek fedezete a közfoglalkoztatás 
mezőgazdasági tevékenységből származó önkormányzati bevétel.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2012. augusztus 1. 

 
d) – Mezőgazdasági tevékenység keretében közfoglalkoztatás 

biztosítása   
   Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
Szentes László polgármester ismertette a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet - 
Veszprém - levelét a Start közmunkaprogram céljára mezőgazdaságilag hasznosítható 
Bazsi község területén található 1/1 tulajdoni hányadú és a Magyar Állam tulajdonát 
képező földterületekről. Ezek a termőföldek a Bazsi 033/2 hrsz-ú a) szántó művelési ágú 
21.924 m2 és a 033/2 hrsz-ú b) rét művelési ágú 2.146 m2 állami tartalék terület. 
Meglátása szerint a szántó művelési ágú földterület alkalmas lenne a helyi 
közfoglalkoztatás keretében a mezőgazdasági tevékenység végzéséhez, kérte a képviselő-
testület felhatalmazását, hogy a Veszprém Megyei Munkaügyi Központot értesíthesse.  
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 

68/2012. (VII. 13.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Földalapkezelő 
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Szervezet – Veszprém – által felajánlott Bazsi 033/2 hrsz-ú a) szántó művelési 
ágú 21.924 m2 területi ingatlant megfelelőnek tartja a további helyi 
közfoglalkoztatás keretében a mezőgazdasági tevékenység végzéséhez.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központját – Veszprém -  a fenti ingatlanok 
vonatkozásában tájékoztatni szíveskedjen.   
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 

e) – Javaslat pályázat benyújtására 
                            Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
Szentes László polgármester ismertette a TÁMOP-6.1.2 – 11/1 „Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmód programok – lokális színterek” elnevezésű pályázati lehetőséget, 
melyről már a képviselő-testület az előző ülésen kapott előzetes tájékoztatást. Elmondta, a 
pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek 
elterjedésének ösztönzése, az egészségfejlesztés színterein megvalósuló közösségi 
programok elterjesztése, az életminőség javítása. Javasolta a pályázat benyújtását, és 
pályázat elkészítésre  az ADITUS Zrt. Budapest megbízását. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, 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  
69/2012. (VII. 13.)  határozata 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván 
benyújtani – a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt - az ESZA 
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-hez, TÁMOP-6.1.2-11/1 
kódszámú "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok 
Bazsi község lakossága számára" projekt címen. 
 
Az igényelt támogatás összege: 10.000.000.- Ft. 
A pályázat 100 %-ban támogatott, önerő biztosítását nem igényli. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására, és 
a szükséges nyilatkozatok aláírásáról gondoskodni szíveskedjék.     
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta az ADITUS Tanácsadó és 
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Szolgáltató Zártkörűen Működő RT. pályázat elkészítésére vonatkozó 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  
70/2012. (VII. 13.)  határozata 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TÁMOP-6.1.2 
kódszámú pályázat elkészítésével az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató 
Zártkörűen Működő RT-t (1054 Budapest, Báthori u. 3.) bízza meg. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a mellékelt megbízási 
szerződést aláírni szíveskedjen. 
A megbízási díj fedezetét az önkormányzat 2012. évi költségvetése 
általános tartaléka terhére biztosítja.     
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a projekt megvolósulása esetére 
vonatkozó 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  
71/2012. (VII. 13.)  határozata 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TÁMOP-6.1.2 
kódszámú pályázat eredményessége esetén a projekt megvalósulása 
érdekében Miklósi-Sikes Leventét a pályázati projekt maradéktalan 
megvalósítása érdekében a menedzseri feladatok ellátására napi 2 
órás munkaidőben munkaszerződéssel alkalmazza, valamint Balogh 
Anita egyéni vállalkozót projekt pénzügyi vezetői feladatainak 
ellátásával megbízza.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: pályázati támogatási szerződés megkötésétől számított 15 
nap 

 
f) – Javaslat szándéknyilatkozat és együttműködési megállapodás  

    jóváhagyására 
                  Előterjesztő: Szentes László polgármester 
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Szentes László polgármester ismertette Tóth Tamás Zsolt sümegi lakos megkeresését 
és a hozzátartozó határozati javaslatot. Javasolta annak 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  
72/2012. (VII. 13.)  határozata 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Tóth Tamás Zsolt részére a mellékelt 
szándéknyilatkozatot aláírja.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szentes László polgármester ismertette az együttműködési megállapodást Pajer Kristóf 
egyéni vállalkozóval. Javasolta az együttműködési megállapodás jóváhagyását. 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  
73/2012. (VII. 13.)  határozata 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pajer Kristóf egyéni 
vállalkozóval (Megyer, Fő u. 11.) kötendő  mellékelt együttműködési 
megállapodást jóváhagyja. 
   
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó okiratot 
aláírni szíveskedjék.   
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

g) – Tájékoztatók  
                  Előterjesztő: Szentes László polgármester 

   
Szentes László polgármester tájékoztatást adott arról, hogy az önkormányzat 
közművelődés érdekeltségnövelő pályázaton 251.000.- Ft-ot nyert. Az önkormányzat 
költségvetésében ehhez kapcsolódó különböző eszköz beszerzéshez 190.000.- Ft került 
beállításra, és így összesen 441.000.- Ft fordítható eszközbeszerzésre a közmevelődés 
terén. Jelezte, hogy az előzetes egyeztetéseknek megfelelően az eszközök beszerzésre 
kerülnek. 
Tájékoztatást adott arról, hogy 2012. július 14-én Zalagyömörőn kerül megrendezésre a 
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Kistérségi Nap, melyre a rendezők várják a kistérség lakosságát.  Bazsi Község 
Önkormányzata is számít a képviselők részvételére az egész napos rendezvényen. 
Emlékeztette a képviselő-testületet arra, hogy 2012. július 22-én lesz Bazsiban a Falunap, 
melynek meghívója már összeállításra és az érintettek részére eljuttatásra került. 
 
Szentes László polgármester a  nyilvános  ülést 9,05 órakor bezárta.  
 
 
  

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


