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

 
 
Szám: 290-58 /2012.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 13-án 
18,55 órakor kezdődött  nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége Irodája 
       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: körjegyző helyett: 
                  Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. 
                      
Jegyzőkönyvvezető:  Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Szentes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.  
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 4 képviselő közül 
3 fő és a polgármester jelen van. 
Az ülést megnyitotta.  
Javasolta megtárgyalni a meghívóban szereplő napirendet. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta a következők szerint: 
 
NAPIREND 
 

1. Rafinanz Orbico Kft. /Budapest/ garázsbérlet iránti kérelme     
     Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
2. DRV Zrt. megkeresése a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek 

tulajdonjogához kapcsolódóan 
      Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
3. Árajánlat kérés a „Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka 

mintaprogram támogatása” megvalósítása érdekében beszerzésre kerülő 
kazán és tartozékai, valamint kazánház kialakítási munkáira vonatkozóan 

    Előterjesztő: Szentes László polgármester 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 

1. Napirend:  
Tárgy: Rafinanz Orbico Kft. /Budapest/ garázsbérlet iránti kérelme 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
/Kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
  
 
Szentes László polgármester ismertette, és egyben javasolta, hogy a Rafinanz 
Orbico Kft. (Budapest) a képviselő-testület a korábban hozott határozatának 
megfelelően /49/2011. (III. 22.)/ 15.000.- Ft/hó bérleti díj megfizetése mellett 
továbbra is bérelje a Bazsi, Fő u. 115. szám alatti garázst. Indítványozta továbbá, 
hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a bérleti szerződés fentiek 
szerinti módosítására vonatkozó okirat aláírására és a további intézkedések 
megtételére. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el 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  
138/2012. (XII. 13.)  határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonát képező 8352 Bazsi, Fő u. 115. szám 
alatti ingatlanon lévő épületben, egész évben biztosít helyet a 
Rafinanz Orbico Kft. Budapest tehergépjárművének 2013. 
január 1-től 15.000.-Ft/hó bérleti díj fizetése mellett.   
  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerződés fentiek szerinti módosítására vonatkozó okirat 
aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére.   
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2012. december 25.  

 
2. Napirend:  
Tárgy: DRV Zrt. megkeresése a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek 
tulajdonjogához kapcsolódóan 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
(Megkeresés, megállapodás tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette a megkeresést. Elmondta, hogy 
jogszabály változás miatt szükséges a megállapodás megkötése. Víziközmű kizárólag 
az állam vagy az önkormányzat tulajdonában állhat. Kivételt képeznek a 
rendszerfüggetlen víziközmű-elemek, ami ebben az esetében 2 db GPRS Modem-et 
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jelent, ami továbbra is a szolgáltató tulajdonát képezi. Ezért  kéri a szolgáltató a fenti 
megállapodás jóváhagyását.   
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a megállapodás 
jóváhagyását.  
 
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 
   139/2012. (XII. 13.)  határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a DRV Zrt. 
Siófokkal történő - rendszerfüggetlen víziközmű-elemek 
tulajdonjogához kapcsolódó – megállapodást a melléklet szerint 
elfogadja.   
 
A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a 
megállapodást aláírja.  
 
Felelős: Szentes László polgármester     
Határidő: azonnal 

 
3. Napirend:  
Tárgy: Árajánlat kérés a „Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka 
mintaprogram támogatása” megvalósítása érdekében beszerzésre kerülő 
kazán és tartozékai, valamint kazánház kialakítási munkáira vonatkozóan 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
Szentes László polgármester elmondta, hogy a „Bio- és megújuló 
energiafelhasználás startmunka mintaprogram támogatása” érdekében benyújtott 
pályázat pozitív elbírálásban részesült, és a munkálatok elkezdése érdekében 
szükséges árajánlatokat kérni. Javasolta, hogy kérjenek árajánlatot a következő 
kivitelezőktől: Szollár és Janzsó Kft. Tapolca, Gáz-Coop Kft. Tapolca és a Kordik-
Épgép Kft. Tapolca. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslat 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 
   140/2012. (XII. 13.)  határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Bio- és 
megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram 
támogatása” megvalósítása érdekében beszerzésre kerülő kazán 
és tartozékai, valamint kazánház kialakítási munkáira 
vonatkozóan a következő kivitelezőktől kér árajánlatot: 
- Szollár és Janzsó Kft. 8300 Tapolca, Honvéd u. 32. 
- Gáz Coop Kft. 8300 Tapolca, Vasút út. 2-4. 
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- Kordik-Épgép Kft. 8300 Tapolca, Kossuth L. u. 22. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármester az árajánlatok 
beszerzése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Szentes László polgármester     
Határidő: azonnal 

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

K.m.f. 
 
 
 
 
Szentes László   körjegyző helyett: Horváth Zoltán Imréné   
polgármester               gazd. főea.  


