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

 
 
Szám: 290-61/2012.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 20-án 
18,30 órakor kezdődött  rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Önkormányzati Iroda 
       8352 Bazsi, Fő u. 91. 
 
Jelen vannak:  Szentes László polgármester 
        Fekete Gézáné képviselő 
        Németh Rita képviselő 
       Tobak Ferenc képviselő        
 
Csikós Csaba alpolgármester 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. Javaslat a Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 
elfogadására 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

      
2. Árajánlat elfogadása a „Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka 

mintaprogram támogatása” megvalósítása érdekében beszerzésre kerülő 
kazán és tartozékai, valamint kazánház kialakítási munkáira vonatkozóan 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
3. Fazekas József Általános Iskola Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda-

Bölcsöde Sümegcsehi Kossuth u. 1. szám alatti közoktatási intézmény alapító 
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okirat és társulási megállapodás módosító okirat és egységes szerkezetbe 
foglalt okiratok elfogadása 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
4. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás felhasználásáról 

Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
1.Napirend: 
      Tárgy: Javaslat a Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának  
                  elfogadására 

         Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

/Alapító Okirat tervezet, határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Javasolta a határozati 
javaslat 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  
141/2012. (XII. 20.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Gógánfai 
Közös Önkormányzati Hivatal (8346 Gógánfa Deák F. u. 23.) alapító 
okiratát az előterjesztés szerint. 
 
A Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirata a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Gógánfai 
Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát aláírja. 
 
A Képviselő-testülete egyben hatályon kívül helyezi 130/2012. (XII. 6.) 
számú önkormányzati határozatát. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2. Napirend:  
Tárgy: Árajánlat elfogadása 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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Szentes László polgármester elmondta, hogy a „Bio- és megújuló 
energiafelhasználás startmunka mintaprogram támogatása” érdekében benyújtott 
pályázat kivitelezési munkáira vonatkozóan megérkezett a három darab árajánlat.   
A Gáz-Coop Kft. Tapolca árajánlata: bruttó 11.853.695.- Ft, KORDIK-ÉPGÉP Kft. 
Tapolca árajánlata bruttó 13.394.675.- Ft és a Szollár és Janzsó Kft. Tapolca 
árajánlata bruttó 13.469.050.- Ft. A fentiek értelmében javasolta, hogy a Gáz-Coop 
Kft. Tapolca árajánlatát fogadja el a képviselő-testület, mivel ő adta a legkedvezőbb 
ajánlatot a munkák elvégzésére. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslat 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testülete a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
   142/2012. (XII. 20.)  határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Bio- és 
megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram 
támogatása” megvalósítására vonatkozó kivitelezési munkálatok 
elvégzésére a Gáz-Coop Kft.-vel (8300 Tapolca, Vasút u. 2-4.) 
kötendő bruttó 11.853.695.- Ft összegű ajánlatát fogadja 
el.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a vállalkozási 
szerződést szíveskedjen aláírni.   
 
Felelős: Szentes László polgármester     
Határidő: 2012. december 31. 

 
 
3. Napirend:  
Tárgy: Fazekas József Általános Iskola Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda-
Bölcsöde Sümegcsehi Kossuth u. 1. szám alatti közoktatási intézmény alapító okirat 
és társulási megállapodás módosító okirat és egységes szerkezetbe foglalt okiratok 
elfogadása 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
  
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta a Fazekas 
József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsöde 
oktatási intézmény átszervezéséből adódóan szükséges a változások ügyében a 
döntések meghozatala. Állami feladatellátásba kerül az általános iskola 1-8 osztálya, 
önkormányzati feladatellátásban marad az óvodai ellátás, az egységes óvoda-
bölcsöde és az étkeztetés. Módosítani szükséges a változásból adódó társulási 
megállapodást, megállapodásokat is.  
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Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el szavazásra bocsátotta az első határozati 
javaslat 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  
143/2012. (XII. 20.)  határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fazekas 
József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes 
Óvoda-Bölcsöde 8357 Sümegcsehi, Kossuth u. 1. székhelyű 
közoktatási intézmény által ellátott feladatokat szabályozó 
Alapító Okiratot, és Társulási megállapodást, az abban 
meghatározott társult feladat ellátásokat 2013. január 1.-i 
hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
1. A Közoktatási intézmény különválasztásából adódóan a 

Fazekas József Általános Iskola 8357 Sümegcsehi, 
Kossuth u. 1. szám alatti székhelyű intézmény (OM 
azonosító: 037612) által ellátott köznevelési alapfeladat az 
általános iskolai oktatás tekintetében állami feladat 
ellátásban működik tovább.  

2. A Közoktatási intézmény különválasztásából adódóan az 
önkormányzat feladatellátása keretében tovább működő 
óvodai és egységes óvoda-bölcsödei feladatokat 
Sümegcsehi és Döbröce Községek Önkormányzatok 
Képviselő-testületei „LURKÓ Óvoda és Egységes Óvoda-
Bölcsöde néven, 8357 Sümegcsehi, Kossuth u. 1. szám 
alatti székhellyel önkormányzati társulás keretében tovább 
működtetik. 

3. A Közoktatási intézmény különválasztásából adódóan az 
önkormányzat feladat ellátása keretében az étkeztetési 
feladatokat Sümegcsehi Község Önkormányzat Képviselő-
testülete szakfeladatként tovább működteti. 

4. A Közoktatási intézmény különválasztásából adódóan a 
szociális étkeztetés alapfeladatot Sümegcsehi és Döbröce 
Községek Önkormányzatai önkormányzati társulásban 
működtetik tovább, amelyre vonatkozóan hatályos 
működési engedéllyel rendelkeznek, és a feladatra kötött 
társulási megállapodásukat 2013. június 30.-ig felül 
vizsgálják, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. Törvény 93. §-ban foglaltaknak 
megfelelően. 

5. A települési önkormányzatok az állami feladatellátásból 
adódó jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő 
megállapodások – Átvevő: Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ által kötendő megállapodás 
határidőben történő teljesítésére felhatalmazzák 
Sümegcsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületét – 
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gesztor – polgármesterét a megállapodás megkötésére, 
és aláírására. 

 
Felelős: Szentes László polgármester 
           körjegyző helyett: Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. 
Határidő: folyamatos 

 
 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a második határozati javaslat 
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  
144/2012. (XII. 20.)  határozata 
1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos 
Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsöde 8357 Sümegcsehi, 
Kossuth u. 1. szám alatti többcélú köznevelési 
intézmény Alapító Okiratát a melléklet szerinti módosító 
okiratok szerint 2013. január 1. napjától – Egységes 
szerkezetű Alapító Okiratát – módosítja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a 
körjegyző helyett a gazd. főelőadót a módosító okirat és 
az egységes szerkezetű okiratok aláírására.  

 
Felelős: Szentes László polgármester 
            körjegyző helyett: Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. 
Határidő: folyamatos 

 
 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a harmadik határozati 
javaslat 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  
145/2012. (XII. 20.)  határozata 
1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda 
és Egységes Óvoda-Bölcsöde 8357 Sümegcsehi, Kossuth 
u. 1. szám alatti székhelyű többcélú köznevelési 
intézmény Társulási megállapodását a melléklet szerinti 
módosító okiratok szerint 2013. január 1. napjától – 
Egységes szerkezetű Társulási megállapodást – módosítja. 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a 
körjegyző helyett a gazd. főelőadót a módosító okirat és 
az egységes szerkezetű okiratok aláírására.  

 
Felelős: Szentes László polgármester 
            körjegyző helyett: Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. 
Határidő: folyamatos 

 
 
4. Napirend:  
Tárgy: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás felhasználásáról 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 
  
Szentes László polgármester elmondta, és egyben javasolta, hogy a 2012. évi 
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás terhére, valamint az önkormányzat erre 
a célra biztosított önrészéből, összesen 350.000.- Ft összegben a könyvtár helyiségbe 
beépített szekrényt rendeljék meg a Hetyei-Ép. Kft-től. 
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  
146/2012. (XII. 20.)  határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi 
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás terhére, 
valamint az önkormányzat erre a célra biztosított önrészéből 
összesen 350.000.- Ft összegben a könyvtár helyiségbe 
beépített szekrényt megrendeli a Hetyei-Ép. Kft-től (Sümeg). 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2013. január 30. 

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

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


