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Önkormányzati Képviselő-testület 
Bakonyszentiván 
 
Szám: 8/2015.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 4-én   
13 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, Szabó-Kovács Márta  k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott:    Fehér Mária címzetes főjegyző     
 
 
Ledó Edit polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 fő 
képviselő közül 5 fő megjelent, a képviselő-testület határozatképes.  Az ülést megnyitotta. 
 
Javaslatot tett az ülés napirendjére:  
 
 

N a p i r e n d 
 
 
1./ Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések  
     támogatására 
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
2./ Szennyvízelvezetési agglomeráció lehatárolásának kérése  

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./ Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések  
     támogatására 
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
 
Előadó ismertette a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős 
miniszterrel közösen meghirdetett, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázatot. 
Ismertette a háziorvosi rendelő felújítására és akadálymentesítésére, valamint a 
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Széchenyi u. 2-6. sz. járdafelújításra kért árajánlatokat.  Javasolta, hogy a pályázatot 
nyújtsák be. Kérte a testület döntését.  
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 

22/2015. (VI. 4.) határozat  
 
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 
és az államháztartásért felelős miniszter által a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) 
pontok szerint közösen kiírt Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatásra. 
A fejlesztés megnevezése: Bakonyszentiván, Széchenyi u. 2-6. 
járdaszakasz felújítása  
A fejlesztés cél: b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása  
pályázati alcél b) pont  
A megvalósítás tervezett helyszíne: 8557 Bakonyszentiván, 
Széchenyi u. 2-6.   (64/1 hrsz.) 
A projekt teljes tervezett költsége bruttó: 1.182.599 Ft 
Igényelt támogatás 85 %: 1.005.209 Ft 
Saját forrás 15 %:   177.390 Ft,      
melyet Bakonyszentiván Község Önkormányzata 2015. évi 
költségvetése terhére biztosít.  
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a 
szükséges dokumentumok aláírására.  
 
Határidő: 2015. június 9. 
   Felelős:  Ledó Edit 
                  polgármester 

 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 

23/2015. (VI. 4.) határozat  
 
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által a 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerint közösen 
kiírt Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra. 
A fejlesztés megnevezése:  
A fejlesztés cél: Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztése, felújítása Egészségügyi alapellátást szolgáló (házi orvosi 
rendelő) épület  felújítása és akadálymentesítése pályázati alcél ac) 
pont 
A megvalósítás tervezett helyszíne: 8557 Bakonyszentiván, Rákóczi 
u. 37. (20 hrsz)  
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A projekt teljes tervezett költsége bruttó: 10.244.392 Ft 
Igényelt támogatás 95 %: 9.732.172 Ft 
Saját forrás 5 %:     512.220 Ft      
melyet Bakonyszentiván Község Önkormányzata 2015. évi 
költségvetése terhére biztosít.  
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a 
szükséges dokumentumok aláírására.  
 
Határidő: 2015. június 9. 
   Felelős:  Ledó Edit 
                  polgármester 

 
                                                                                       
2./ Szennyvízelvezetési agglomeráció lehatárolásának kérése  

Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Ledó Edit polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     

 
 
 
24/2015. (VI. 4.) határozat    
 
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápateszér, 
Lovászpatona, Bakonytamási, Vanyola, Nagydém, Bakonyszentiván és Bakonyság 
önkormányzatok közigazgatási területén létesítendő szennyvízcsatorna hálózat és 
szennyvíztisztító telep beruházás tárgyában az alábbi határozatot hozta:  
 
1. A Képviselő-testület az ellátásért felelősök képviseletére Lovászpatona Község 
Önkormányzatát bízza meg.  
 
2. A Képviselő-testület támogatja és dönt a szennyvízcsatorna hálózat és 
szennyvíztisztító telep pályázati anyagának előkészítéséről.  
 
3. A Képviselő-testület a pályázat előkészítésének bonyolításával a Pápai Vízmű 
Zrt-t bízza meg, mely feladatot a Vízmű díjazás nélkül végzi. 
 
4. A Képviselő-testület a hét település szennyvízelvezetési agglomerációba vonását 
támogatja.  
 
5. A tanulmányterv és a kapcsolódó eljárási díjak költségét 800.000,-Ft + ÁFA 
összegben az önkormányzat a 2015. január 1-jei lakosságszám arányában 
biztosítja.  
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Határidő: Folyamatos  
Felelős:   Ledó Edit 
                polgármester 

 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  13,40  órakor bezárta. 
 
 
 

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


