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Önkormányzati Képviselő-testület 
B A K O N Y S Z E N T I V Á N 
 
Szám: 11/2013.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. 
szeptember 12-én 18 órakor megtartott   nyilvános   üléséről.  
 
Az ülés helye: Bakonyszentiván, Rákóczi u. 37.  
 
Jelen voltak:  Ledó Edit polgármester, Földing Zoltán alpolgármester,  Baranyai  
                      Miklósné, Mázi József   k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott:  Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                    Koncz Gáborné közszolgálati tisztviselő 
                                                    Földing Ernő NKÖK Bakonyszentiván  elnök      
Távol maradt: Karvas János képviselő                           
 
 
Ledó Edit polgármester megállapította, hogy az 5 fő képviselő közül 4 fő megjelent, 
1 fő távol maradt,  a képviselő-testület határozatképes.  Az ülést megnyitotta. 
Javaslatot tett az ülés napirendjére:  
 

 
N a p i r e n d 

 
 

1./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  
     3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról  
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
2./ Tájékoztató az önkormányzat első féléves gazdálkodásáról     
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
3./ Helyi rendelet alkotása az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről  
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
4./ Egyéb ügyek  
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
Z á r t   ülésen: 
 
1./ Szociális kérelem elbírálása 
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
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Napirend tárgyalása: 
 
1./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  
     3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról  
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt rendelettervezetet és indokolást ismertette. Kérte a 
képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Ledó Edit polgármester javasolta a rendelettervezet elfogadását. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:     
 
 

11/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet   
 
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  
3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról  
a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 
 

2./ Tájékoztató az önkormányzat első féléves gazdálkodásáról     
     Előadó: Ledó Edit polgármester 

 

 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Ledó Edit polgármester javasolta, hogy a testület fogadja el a tájékoztatót az 
önkormányzat első féléves gazdálkodásáról. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
 
 

33/2013. (IX. 12.) határozat 
 
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. I. félévi  
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gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadta.  
3./ Helyi rendelet alkotása az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről  
     Előadó: Ledó Edit polgármester 

 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt rendelettervezetet és indokolást.   Kérte 
a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Ledó Edit  polgármester javasolta a rendelettervezet elfogadását, kérte a testület 
döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:     
 
 

12/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet   
 
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete az avar és kerti hulladék 
nyílttéri égetéséről  a mellékelt rendeletet alkotja.  

 

 
4./ Egyéb ügyek  
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
 

    - Pályázat benyújtása a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi  

kormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 

támogatásra   

    Előadó: Ledó Edit  polgármester 

 
Előadó tájékoztatatta a képviselőket a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet 2. § (1) 
bekezdésében foglalt támogatási lehetőségről. Tekintettel arra, hogy az 
önkormányzat a kötelező feladatellátással kapcsolatosan 2013. évben esedékessé 
vált fizetési kötelezettségeinek nem tud eleget tenni, javasolta, hogy nyújtsák be a 
pályázatot.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Ledó Edit  polgármester kérte a testület döntését. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
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34/2013. (IX. 12.) határozat 
 
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete a megyei önkormányzati  
tartalékról és a helyi önkormányzatok 
működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi 
kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) 
BM rendelet 2. § (1) bekezdés alapján vissza nem 
térítendő támogatást igényel Bakonyszentiván 
Község Önkormányzata működőképességét 
veszélyeztető helyzet elhárításához.  
 
Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős:   Ledó Edit  
                polgármester 
 

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  19,05  órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja.   
 
 

K. m. f. 
  
 
 
 
Fehér Mária                                                                            Ledó Edit 
címzetes jegyző                                                                      polgármester 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


