Önkormányzati Képviselő-testület
Bakonyszentiván
Szám: 11/2014.
Jegyzőkönyv
Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 9én 09 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bakonyszentiván, Rákóczi u. 37.
J e l e n 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
1. napirendhez: Pápai Rendőrkapitányság részéről:
Fűzfa László r.tzls.
Varga Csaba r.ftörm.
Távol maradt: Szabó-Kovács Márta képviselő
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:
Napirend
1./ Beszámoló Bakonyszentiván község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó: Varga Csaba r.ftörm. körzeti megbízott
2./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási megállapodás
módosítása
Előadó: Ledó Edit polgármester
3./ Egyéb ügyek

A Képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
N a p i r e n d tárgyalása:
1./ Beszámoló Bakonyszentiván község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó: Varga Csaba r.ftörm. körzeti megbízott
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Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt beszámolót ismertette.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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:
36/2014. (XII. 9.) határozat
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata
Képviselő-testülete Bakonyszentiván község
közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót
elfogadta.
Varga Csaba r.ftörm. és Fűzfa László r.tzls. az ülésről 9,30 órakor eltávoztak.

2./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási megállapodás
módosítása
Előadó: Ledó Edit polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt megállapodás módosítási 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:
37/2014. (XII. 9.) 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 2015. január
1-jén lép hatályba.
2

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
Társulási megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Ledó Edit
polgármester
3./ Egyéb ügyek
-

Idősek napja szervezése

Ledó Edit polgármester ismertette a 2014. december 14-én vasárnap 15 órakor kezdődő
idősek napi rendezvény programját: vaszari citerások műsora, a Pápateszéri Általános
Iskola tanulóinak műsora, helyi előadók poharas dala, Nagydémi Nagyik Klubja előadása,
vacsora. Kérte a képviselők részvételét .

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 9,40 órakor bezárta.
K. m. f.

Fehér Mária
címzetes főjegyző

Ledó Edit
polgármester
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