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Önkormányzati Képviselő-testület 
B A K O N Y S Z E N T I V Á N 
 
Szám: 12/2013.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 
3-án 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 meghívottak:  Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                        Pápai Rendőrkapitányság részéről:  
                                                                   Bauer Tibor r.őrgy 
                                                                   Varga Csaba r.ftörm. 
                                                                   Szabó Péter r.zls. 
 
Távol maradt: Karvas János képviselő                           
 
Lakosság részéről megjelent: 1 fő 
 
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./ Beszámoló Bakonyszentiván község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság    
    érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  
    Előadó: Varga Csaba r.ftőrm. körzeti megbízott 
 
2./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer   
     2014. évi pályázati fordulójához 
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
3./ Egyéb ügyek  
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta.  
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Napirend tárgyalása: 
 

 
1./ Beszámoló Bakonyszentiván község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság    
    érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  
    Előadó: Varga Csaba r.ftőrm. körzeti megbízott 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt beszámolót ismertette.  
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Ledó Edit polgármester megköszönte a beszámolót. Elmondta, hogy többen jeleztek 
terménylopásokat. Kérte a körzeti megbízottak segítségét a megelőzésben.  
 
Bauer Tibor r. őrgy.  köszöntötte az ülés résztvevőit. Elmondta, hogy kedvezően 
alakult a felderítési mutató a térségben. A Bakonyszentivánon előforduló esetek 
szinte minden településre jellemzőek. A terménylopások – érthetően - bosszantják 
a lakosságot. Kérte az együttműködést a megelőzésben. Igyekeznek 
eredményesnek lenni.  
 
Földing Zoltán alpolgármester elmondta, hogy a gazdák nem veszik észre, hogy 
folyamatosan lopják a kukoricát a földjeikről. Szinte minden gazdát megkárosítanak.  
 
Varga Csaba r.ftőrm. kérte, aki észleli a lopást, értesítse a rendőrséget, hogy 
intézkedhessenek.  
 
Ledó Edit polgármester a körzeti megbízottaknak és vezetőiknek megköszönte  
Bakonyszentiván község érdekében végzett munkáját, segítségét, további 
munkájukhoz sok sikert  kívánt. Javasolta a beszámoló elfogadását. Kérte a testület 
döntését.   
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
 
 

36/2013. (X. 03.) határozat  
 
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete Bakonyszentiván község  
közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság   
érdekében tett intézkedésekről és az azzal  
kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót  
elfogadta.  

 
 
 

Bauer Tibor rendőr őrgy.,  Varga Csaba r.ftörm. és Szabó Péter r.zls. az ülésről 18,55  
órakor   eltávoztak.  
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2./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer   
     2014. évi pályázati fordulójához 
     Előadó: Ledó Edit polgármester 

 
 

Előadó ismertette a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatot, az általános szerződési 
feltételeket. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Ledó Edit polgármester javasolta, hogy csatlakozzanak a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  2014. évi pályázati fordulójához.  
Kérte a testület döntését.  

 
 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 
 
 

37/2013. (X. 03.) határozat  
 
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete  
a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és 
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy 
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi 
pályázati fordulójához. 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj-rendszer 2014. évi pályázati fordulójának 
Általános szerződési feltételeit elfogadja, és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok 
kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat 
által nyújtott támogatás összegének továbbítása 
során maradéktalanul az Általános Szerződési 
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  
Kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulója keretében a 
beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott 
döntését  a 
https.//www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbele.asspx  
internet címen elérhető EPER.Bursa rendszerben 
rögzíti.  
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Nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa 
rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól 
bekért, a szociális körülmények igazolására 
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem 
állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.  
Felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozásról 
szóló önkormányzati döntésről a Csatlakozási 
nyilatkozatot az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő részére  küldje meg. 
 
Határidő:  2013. október 11.  

                  Felelős:   Ledó Edit  
                                 polgármester 

 
 

3./ Egyéb ügyek  
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
 

-  Helyi értéktár létrehozása 
    Előadó: Ledó Edit polgármester 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatokat ismertette. 
Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Ledó Edit  polgármester nem javasolta a helyi értéktár létrehozását. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 

 38/2013. (X. 03.) határozat  
 
 BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a magyar nemzeti 
értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. 
évi XXX. törvény, és a magyar nemzeti 
értékek és a hungarikumok gondozásáról 
szóló 114/2013. (IV.16.) kormányrendelet 
vonatkozó rendelkezései alapján úgy dönt, 
hogy nem kíván élni a települési értéktár 
létrehozásának lehetőségével.  
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről 
értesítse a Veszprém Megyei Közgyűlés 
Elnökét.  
Határidő: azonnal   
Felelős: Ledó Edit  
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              polgármester 
 
 

 
- Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása  
  Előadó: Ledó Edit polgármester  

 
Előadó javasolta, hogy a 2013. június 27-én elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot egészítsék ki a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer és az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétellel.  
 
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: 

 
 

39/2013. (X. 03.) határozat  
 
 BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata 
 Képviselő-testülete  a  30/2013. (VI. 27.)                        
 határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi  
 Programját a melléklet szerint módosítja.  

 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  19,35  órakor bezárta.   
 
 

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