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

 
 
Szám: 412/18/2013.  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 
17,00 órakor kezdődött  nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Bazsi Község Önkormányzata Irodája 
       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 
         Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. 
                              
Jegyzőkönyvvezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Szentes László polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.  
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 4 fő megválasztott képviselő és 
a polgármester jelen van. 
Az ülést megnyitotta.  
 
Szentes László polgármester javasolta megtárgyalni a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta a következők szerint: 
 
Napirend 
 

1.  Javaslat Bazsi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének  
     módosítására 

Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

2. Javaslat pályázat benyújtására a 2013. évi lakossági víz- és  
     csatornaszolgáltatás díjtámogatás igénylésére  

Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 

3. Javaslat Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi  
     munkatervére 

Előterjesztő: Szentes László polgármester 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
1.Napirend: 
Tárgy: Javaslat Bazsi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének 
módosítására 
Előterjesztő: Szentes László polgármester                         
 
(Előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester  megkérte Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. 
ismertesse az előterjesztést. 
 
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. ismertette az előterjesztést.  
 
Szentes László polgármester  kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta az önkormányzat 2012. 
évi költségvetési rendelete módosításának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 
megalkotta a következő rendeletét:  
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   
  3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete 
   

az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról 
 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
2.Napirend: 
Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására a 2013. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás díjtámogatás igénylésére 
Előterjesztő: Szentes László polgármester   

 
/Megkeresés 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 2013. 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 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  
 

24/2013. (III. 27.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be – a 
DRV Zrt. 8601 Siófok, Tanácsház u. 7. közreműködésével – a 2013. évi 
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjtámogatásának igénylésére. 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete meghatalmazza a 
gesztori feladatok ellátásával Zánka Község Önkormányzatát Bazsi 
vonatkozásában a 2013. 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: 2013. március 29. 

 
 

 
3.Napirend: 
Tárgy: Javaslat Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi 
munkatervére 
Előterjesztő: Szentes László polgármester   
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést.  
Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, 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  
   25/2013. (III. 27.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2013. évi munkatervét a mellékletben foglaltak 
szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkatervet 
az érintettek részére megküldeni szíveskedjék.  

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 
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Mivel az ülésnek több tárgya nem volt, Szentes László polgármester a nyilvános ülést 
17,35 órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

 
Szentes László      Borsné Marton Judit  
polgármester                 aljegyző 


