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

 
 
Szám: 412/2/2013.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én 
18,30 órakor kezdődött 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 részt vesz: Borsné Marton Judit aljegyző   
                                  
Jegyzőkönyvvezető:  Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Szentes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.  
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 4 képviselő és a 
polgármester jelen van. 
Az ülést megnyitotta.  
Javasolta megtárgyalni a meghívóban szereplő napirendet. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta a következők szerint: 
 
NAPIREND 
 

1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
a 2013. február 1. napjától alkalmazandó intézményi térítési  
díjak átmeneti szabályozásáról szóló rendelete megalkotása  
Előterjesztő: Borsné Marton Judit aljegyző 
 

2. DRV Zrt. Víziközmű rendszer gördülő fejlesztési terve 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 
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3. Tájékoztató a 2013. évre vonatkozó hulladékszállítási díjakról 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
4. 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 elfogadására vonatkozó kiegészítés 

     Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
5. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet megkeresése a közfoglalkoztatási programra 

vonatkozóan 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
6. Vegyes, döntést igénylő ügyek 

 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
1.Napirend: 
      Tárgy: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
a 2013. február 1. napjától alkalmazandó intézményi térítési  
díjak átmeneti szabályozásáról szóló rendelete megalkotása  
Előterjesztő: Borsné Marton Judit aljegyző 
 
/Előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Szentes László polgármester megkérte Borsné Marton Judit aljegyző asszonyt 
ismertette az előterjesztést.  
 
Borsné Marton Judit aljegyző ismertette az előterjesztést. Elmondta, a Remete 
Kft. megküldte az önkormányzat részére a szociális étkezés díját, amelyből 
kiszámítható a szociális étkezés intézményi térítési díja. Átmeneti szabályozásról van 
szó, melyet véglegesen az önkormányzat 2013. évi költségvetése tartalmazza. 
 
Tobak Ferenc képviselő jelezte, hogy ez mintegy 57 Ft-tal több mint a tavalyi évi.  
 
Fekete Ferencné képviselő jelezte, hogy reményei szerint ez a drágulás minőségi 
változást is jelent a szociális étkeztetésben, mert hetek óta még egy almát sem 
kapnak az ellátottak. 
  
Szentes László polgármester elmondta, hogy felveszi ez ügyben a kapcsolatot a 
vállalkozóval, és egyeztetnek az étkeztetésre vonatkozóan. Mivel további kérdés, 
hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a 2013. február 1. napjától 
alkalmazandó  intézményi térítési díjak átmeneti szabályozására vonatkozó rendelet-
tervezet elfogadását. 
 
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet: 
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                    Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                     1/2013. (I. 25.) önkormányzati rendelete 
 

a 2013. február 1 napjától alkalmazandó intézményi térítési 
díjak átmeneti szabályozásáról   
 

          /A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
2. Napirend:  
Tárgy: DRV Zrt. Víziközmű rendszer gördülő fejlesztési terve 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy 
hatályba lépett az új víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény. A DRV Zrt. megkereste 
az önkormányzatot, hogy a képviselő-testület felhatalmazása esetén elvállalja a 
gördülő fejlesztési terv térítésmentes elkészítését, természetesen a képviselő-testület 
jóváhagyása, véleményezése mellett. Mindezek figyelembe vételével, javasolta a 
határozati javaslat elfogadását.   
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

   
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2013. (I. 24.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt-t (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.), Bazsi Község 
víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervének - a tervek tartalmának 
önkormányzati véleményezése és jóváhagyása mellett - elkészítésével. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3. Napirend:  
Tárgy: Tájékoztató a 2013. évre vonatkozó hulladékszállítási díjakról  
Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
  
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy az 
önkormányzat hatásköre szűkült, nem kell a hulladék közszolgáltatási díjat 
megállapítania. A szolgáltató kiközölte a 2013. évre vonatkozó díjtételeket. 
 
Fekete Gézáné képviselő kérdezte, hogy a 60 literes szemétgyűjtő edényeket a 
lakos veszi meg az idei évben? 
 
Szentes László polgármester válaszolta, hogy az idei költségvetési adatok még 
nem ismertek, ezért erre csak akkor tud érdemben válaszolni, ha már látja a konkrét 
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számokat. Ha igen, akkor a lakos visszaadja a 80 l-es edényt, és helyette megkapja a 
60 literest. Majd ha a költségvetést tárgyalja a testület, akkor döntenek erről. 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta a határozati javaslat 
elfogadását.   
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

   
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2013. (I. 24.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szilárd hulladék 
közszolgáltatás díjáról szóló tájékoztatót tudomásul vette. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
4. 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 
elfogadására vonatkozó kiegészítés 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
  
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, a képviselő-
testület a tavalyi évben hozott döntést a Fazekas József Általános Iskola, Napközi 
Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsöde oktatási intézmény ügyében, mely az 
átszervezésből adódót. Mint már ismeretes, állami feladatellátásba került az általános 
iskola 1-8 osztálya, önkormányzati feladatellátásban maradt az óvodai ellátás, az 
egységes óvoda-bölcsöde és az étkeztetés. A Magyar Államkincstár a beküldött 
dokumentumokban formai hibákat talált, melyek miatt szükséges a mostani 
módosításokat meghozni.   
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el szavazásra bocsátotta az első 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  
3/2013. (I. 24.) határozata 
Bazsi  Község Önkormányzata Képviselő-testületet a 144/2012.(XII.20.) 
számú határozatával elfogadott Fazakas József Általános Iskola Napközi 
Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsöde költségvetési 
intézmény  Alapító Okiratot módosító okiratát az alábbiak 
szerint módosítja. 
1./Az alapító Okiratot módosító okirat II. 4.) pontja alatt az ellátandó 
alapvető szakfeladatok  kiegészülnek a : 
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889101 Bölcsödei ellátás (Egységes Óvoda – Bölcsödei ellátás) 
Második életévüket betöltött gyermekek bölcsődei ellátása. 
2./A záradékban az előző okirat keltezése helyesen: 2010. július 29. 
Képviselő-testület a módosításokkal elfogadja a közoktatási intézmény 
módosító okiratát. 
 

Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a második 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  
4/2013. (I. 24.) határozata 
Bazsi  Község Önkormányzata Képviselő-testületet a 145/2012.(XII.20.) 
számú határozatával elfogadott Fazekas József Általános Iskola Napközi 
Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsöde költségvetési intézmény 
közös fenntartására és feladat ellátására kötött megállapodás közös 
megegyezéssel történő módosítására irányuló okirat hatályba lépésének 
időpontját módosítja. 
Az okirat hatályba lépésének időpontja helyesen: 2012. december 31. 
Képviselő-testület a módosítással együtt elfogadja a megállapodás közös 
megegyezéssel történő módosítását. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5. Napirend:  
Tárgy: Nemzeti Földalapkezelő Szervezet megkeresése a közfoglalkoztatási 
programra vonatkozóan 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 
  
Szentes László polgármester elmondta, hogy Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezethez megy a jövő héten szerződést kötni, mely 1 évre szól. A tavalyi évben a 
közfoglalkoztatási terv keretében a képviselő-testület 2,4 hektár földet igényelt a 
Magyar Államtól. Ezen a területen a baromfi állomány takarmány és alom 
szükségletét tudják majd biztosítani. Kötelezettséget kell vállalni, hogy ezt a 
földterületet nem adják továbbgondozásra, művelésre. Javasolta továbbá az 5 évre 
vonatkozó pályázat benyújtását, határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
5/2013. (I. 24.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületete a Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezet NFA-20906/2012. számú hirdetménye alapján 
pályázatot nyújt be a  
Bazsi 033/2 hrsz-ú a) szántó művelési ágú 21924 m2 területnagyságú, 
és a 
Bazsi 033/2 hrsz-ú b) rét művelési ágú 2146 m2 területnagyságú 
ingatlanok 
5 évre vonatkozó vagyonkezelésbe vételére, közfoglalkoztatási program 
megvalósítása céljából. 
 
A képviselő testület vállalja, hogy a vagyonkezelés időtartma alatt: 

� a termőföld védelméről szóló törvény szerinti más célra nem 
hasznosítja, 

� az azokra vonatkozó területfelhasználási egységet nem 
módosítja, 

� a program keretében hasznosított földrészletek vonatkozásában 
a hasznosítással összefüggésben felmerülő költségeket és 
kockázatokat vállalja. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a gondoskodjon 
pályázat benyújtásáról, továbbá felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
aláírására. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2013. január 27.  

 
 
6. Napirend:  
Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 
  - Simon István Emlékház további sorsa 
    Előterjesztő: Szentes László polgármester 
  
Szentes László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma megkereste az önkormányzatot, hogy a 2011-ben történ 
szakfelügyeleti vizsgálat során feltárt hiányosságok megszüntetése megtörtént-e. 
Ennek érdekében 2013. február 28-ig a szükséges intézkedéseket meg kell tenni a 
törvényes működés biztosítása érdekében. Véleménye szerint, az önkormányzat 
várható katasztrofális költségvetési helyzetét tekintve, más formában szükséges a 
Simon István Emlékház működését fenntartani. Évente kb. 100 fő látogatója van az 
intézménynek, melynek üzemeltetését a közfoglalkoztatás keretében tudták 
biztosítani, és minimális bevételt hozott az önkormányzatnak. A településnek 
szívügye az emlékház fenntartása, a továbbiakban is kiemelten kell ezt a szellemi és 
tárgyi hagyatékot megőrizni, ezért véleménye szerint kiállítóhely formájában 
üzemeltesse tovább az önkormányzat - a Laczkó Dezső Múzeum szakmai irányítása 
mellett - a Simon István Emlékházat.  
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Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el kérte a tájékoztató elfogadását.  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – tudomásul vette.  
 
 
  - Ifjúsági házban konditerem kialakítása 
    Előterjesztő: Szentes László polgármester 
  
Szentes László polgármester elmondta, hogy érkezett a bazsi fiataloktól egy 
megkeresés, mely szerint  az Ifjúsági házban szeretnének kialakítani egy 
konditermet, és ehhez kérik a képviselő-testület jóváhagyását. Jelenleg ez a helyiség 
a közfoglalkoztatásban résztvevők kultúrált elhelyezését szolgálja. Sajnos a 
településen nem sok lehetősége van a fiataloknak arra, hogy kultúrált körülmények 
között töltsék el a szabadidejüket. Véleménye szerint, a konditerem egy veszélyes 
üzem, bizonyos biztonsági feltételeknek meg kell, hogy feleljen. Az ifjúságnak már 
többször is engedélyezték az Ifjúsági ház használatát, de sorozatos kudarcot vallottak 
vele.  
 
Tobak Ferenc képviselő véleménye szerint, az önkormányzat nem adhatja a nevét 
ahhoz, hogy szedett-vedett eszközökkel sportoljanak ott a fiatalok. Ha nem tudja az 
önkormányzat a feltételeket, megfelelő eszközöket biztosítani, akkor nem szabad 
ilyen célra odaadni a termet. Még a gyári eszközökkel is probléma adódhat, hát akkor 
még az agyon hegesztett, 20 éves gépekkel. Nem javasolta a támogatást. 
 
Csikós Csaba alpolgármester elmondta, az igényt a sport iránt nem tartja 
problémának. Tény, hogy ezeket a feltételeket, ami a konditerem üzemeltetése 
jelentene nem tudja az önkormányzat biztosítani. Szívesen támogatná a fiatalok 
kérését, azonban a lehetőségek korlátozottak.  
 
Szentes László polgármester elmondta, nincs jelenleg sem helyisége, sem 
megfelelő felszerelése az önkormányzatnak, hogy a kérést teljesíteni tudja. Ha lesz 
pályázati lehetőség, akkor az önkormányzat figyelembe veszi a fiatalok kérését. 
Javasolta a fentiek elfogadását. 
 
 A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
6/2013. (I. 24.)  határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem tudja 
lehetővé tenni az - önkormányzat tulajdonában lévő - Ifjúsági 
házban történő konditerem kialakítását, mivel sem helyiséget, 
sem megfelelő felszerelést nem tud biztosítani a bazsi fiatalok 
számára.   
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

   
Mivel az ülésnek több tárgya nem volt, Szentes László polgármester a nyilvános ülést 
20,10 órakor bezárta.  

K.m.f. 
 
 
 
  Szentes László   Borsné Marton Judit   
  polgármester             aljegyző         
 
 
 


