
Önkormányzati Képviselő-testület
Bakonyszentiván

Szám: 10/2014.  

J e g y z ő k ö n y v

Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 19-
én 18,30 órakor megtartott nyilvános  üléséről.  

Az ülés helye: Bakonyszentiván, Rákóczi u. 37. 

J e l e n   voltak:  Ledó Edit polgármester,  Baranyai Miklósné, 
                            Mázi József, Szabó-Kovács Márta k é p v i s e l ő k

Tanácskozási joggal meghívott:    Fehér Mária címzetes főjegyző                                         

Távol maradt: Földing Zoltán alpolgármester

Ledó Edit polgármester köszöntötte a megjelenteket. 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./ Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló  
     önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, új rendelet elfogadására
     Előadó: Ledó Edit polgármester

2./ Helyi rendelet alkotása a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
     közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról 
     Előadó: Ledó Edit polgármester

3./ A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak  
     Veszprém Megyei Kormányhivatal általi meghatározásához vélemény adása 
     Előadó: Ledó Edit polgármester

4./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási 
     megállapodásának módosítása   
     Előadó: Ledó Edit polgármester

5./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott szociális 
     ellátások intézményi térítési díj megállapításához hozzájárulás    
     Előadó: Ledó Edit polgármester

6./ Egyéb ügyek  
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Z á r t  ülésen:

1./ Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatokról 
      Előadó: Ledó Edit polgármester

2./ Szociális kérelmek elbírálása 
     Előadó: Ledó Edit polgármester

     3./ Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása
          Előadó:  Ledó Edit polgármester

A Képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.

N a p i r e n d  tárgyalása:

1./ Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló  
     önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, új rendelet elfogadására
     Előadó: Ledó Edit polgármester

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, előzetes 
hatásvizsgálatot  ismertette. Kérte a képviselők véleményét. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Ledó Edit polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a képviselő-
testület. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:   

8/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelet  

BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról
a mellékelt rendeletet alkotja. 

2./ Helyi rendelet alkotása a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
     közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról 
     Előadó: Ledó Edit polgármester

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, előzetes 
hatásvizsgálatot  ismertette. Kérte a képviselők véleményét. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Ledó Edit polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a képviselő-
testület. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:   

9/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelet  

BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Képviselő-testület a települési hulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek 
tisztántartásáról a mellékelt rendeletet alkotja. 

3./ A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak  
     Veszprém Megyei Kormányhivatal általi meghatározásához vélemény adása 
     Előadó: Ledó Edit polgármester

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette. Kérte a 
képviselők véleményét. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Ledó Edit  polgármester javasolta, hogy a felvételi körzethatárral értsenek egyet, a 
határozati javaslatot fogadják el. Kérte a testület döntését. 

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

                 29  /2  014. (XI. 19.) határozat

BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért  a Veszprém Megyei Kormányhivatal által meghatározott
kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatáraival. 

Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Veszprém Megyei
 Kormányhivatal Oktatási Főosztályát értesítse.

Határidő: 2014. november 28. 
Felelős:   Ledó Edit
                polgármester

4./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási 
     megállapodásának módosítása   
     Előadó: Ledó Edit polgármester

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt megállapodás módosítási javaslatot ismertette. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Ledó Edit  polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják el. Kérte a testület
döntését. 

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

30/2014. (XI. 19.) határozat

BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulása  Társulási megállapodás 
módosítását és annak egységes szerkezetét – az 
előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglaltaknak 
megfelelően – jóváhagyja.
A társulási megállapodás módosítása az azt 
utolsóként
elfogadó képviselő-testület határozatának 
meghozatala napján, a társulási megállapodás 2/a 
melléklet 1. pontja, 2/b melléklet, 2/e melléklet 
vonatkozásában 2015. január 1-jén lép hatályba.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
Társulási megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Ledó Edit
               polgármester

5./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott szociális 
     ellátások intézményi térítési díj megállapításához hozzájárulás    
     Előadó: Ledó Edit polgármester

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt határozati javaslatot ismertette. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Ledó Edit polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják el. Kérte a testület 
döntését. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:    
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31/2014. (XI. 19.) határozat

BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulása  Társulási Tanácsa 14/2014. 
(IX. 25.) határozatával jóváhagyott intézményi 
térítési díj önkormányzati rendeletben történő 
megállapításával egyetért. 

Felkéri a polgármestert, hogy erről a Társulás 
munkaszervezetét értesítse.  

Határidő: azonnal  
Felelős:   Ledó Edit
               polgármester

6./ Egyéb ügyek  

- A   Pápateszér,  Bakonyság  és  Bakonyszentiván  Óvodafenntartó  Társulás
Társulási Tanácsába tagok delegálása

       Előadó: Ledó Edit  polgármester

Előadó ismertette a Bakonyság és Bakonyszentiván Óvodafenntartó Társulás Társulási 
megállapodása 6. pontját, mely szerint a társult önkormányzatok képviselő-testületei által 
delegált, a társult önkormányzatok polgármestereiből és a társult önkormányzatonként 1 fő
települési képviselőből áll a társulási tanács. 28/2013. (V. 30.) határozatában Baranyai 
Miklósné képviselőt delegálták a Pápateszér, Bakonyság és Bakonyszentiván 
Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsába, aki a polgármesterrel együtt képviseli 
Bakonyszentiván Község Önkormányzatát a társulásban. Megkérdezte, hogy van-e más 
javaslat?

A képviselők egyetértettek abban, hogy Pápateszér, Bakonyság és Bakonyszentiván 
Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának Bakonyszentiván Község Önkormányzata 
részéről Ledó Edit polgármester és Baranyai Miklósné képviselő a tagjai. 

- Betlehem készítése

Ledó  Edit  polgármester  tájékoztatta  a  képviselőket,  hogy  szabadtéri  Betlehemet
készítenek,  advent  első  vasárnapján,  november  30-án  avatják  fel.  Kérte  a  képviselők
részvételét a Betlehem díszítésében és az avatási ünnepségen. 

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  19,20  órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja.  
 

K. m. f.

Fehér Mária                                                                                             Ledó Edit

5



címzetes főjegyző                                                                                    polgármester
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