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Önkormányzati Képviselő-testület 
Bakonyszentiván 
 
Szám: 9/2015.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 22-én   
18,30 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     
 
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:  
 
 

N a p i r e n d 
 
 

 
1./ Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
2./ Bakonyszentiván Község Önkormányzatának Bűnmegelőzési és közbiztonsági  
     koncepciója  2015-2020  
     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./ Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők 
hozzászólását.  



 2

 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Ledó Edit polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 

25/2015. (VI. 22.) határozat  
 
1.) Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) 
bekezdés alapján a Bakonyszentiván Község Önkormányzata 
által 2013. június 27-én elfogadott 
Helyi Esélyegyenlőségi Programot áttekintette és 
felülvizsgálatát nem tartja szükségesnek. 
 
2.) Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert az 
1.) pontban meghatározott nyilatkozat megtételére. 
 
Határidő: azonnal.  
Felelős:   Ledó Edit  
                polgármester 
 

 
2./ Bakonyszentiván Község Önkormányzatának Bűnmegelőzési és közbiztonsági  
     koncepciója  2015-2020 
    Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és koncepciót ismertette. Kérte a 
képviselők hozzászólását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Ledó Edit polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 

26/2015. (VI. 22.) határozat  
 
Bakonyszentiván  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciót az előterjesztés szerint 
elfogadja.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy elfogadásról a 
Pápai Rendőrkapitányságot értesítse.  
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Határidő: azonnal 
Felelős:   Ledó Edit  
                polgármester 
 

 
3./ Egyéb ügyek  
 
- Búcsúi programok 
  Előadó: Ledó Edit polgármestert 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a Pápai Jókai Könyvtár ingyenes műsorokat 
biztosít 2015. június 28-án: 15 órakor a Pegazus Színház bábelőadása lesz a művelődési 
házban, 16,30 órakor póni lovaglás. A gyermekeket meghívják a rendezvényre.  
 
Mázi József képviselő kérte, hogy szólítsák fel a Zrínyi utcai elhanyagolt telkek 
tulajdonosait, mert a gyalogos közlekedést akadályozzák a járdára kihajló bokrok, gyomok.  
Javasolta, hogy a Szőlő úton a folyókákat tisztítsák ki, hogy a várt eső akadálytalanul 
elfolyhasson.  
 
Ledó Edit polgármester megköszönte a javaslatokat, intézkedik mindkét ügyben.  
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  19,30  órakor bezárta. 
 
 
 

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


