
 1

 

Önkormányzati Képviselő-testület 
Bakonyszentiván 
 
Szám: 12/2015.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 
24-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./  Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás  
      igénylése  
      Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
2./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016.  
     évi pályázati fordulójához   
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
3./  Egyéb ügyek  
      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./  Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás  
      igénylése  
      Előadó: Ledó Edit polgármester 
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Előadó ismertette a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályázati kiírást.   
A pályázati adatlap rögzítésének határideje 2015. szeptember 30.  
Rendeletet is kell majd alkotni a szociális célú tüzelőanyag rászorultságára vonatkozóan. 
Javasolta, hogy Bakonyszentiván Község Önkormányzata nyújtsa be igényét 30 m3 

kemény lombos fafajtára 15.000 Ft/erdei  m3 + áfa mennyiségre, melyhez önrészt nem kell 
biztosítania, mivel Bakonyszentiván község szerepel a kedvezményezett települések 
besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. Rendelet 
2. mellékletében (jelentős munkanélküliséggel sújtott település). Kérte a testület 
véleményét.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Ledó Edit  polgármester javasolta, hogy nyújtsák be igényüket 30 m3 kemény lombos 
fafajtára.  Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 

         31/2015. (IX. 24.) határozat 
 

                    BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő- 
                    testülete a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag  

 vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázati  
 kiírás alapján igényét benyújtja 30 erdei m3 kemény-lombos  
 tűzifa mennyiségre.  
 A képviselő-testület a szociális célú tűzifában részesülőtől  
 ellenszolgáltatást nem kér.  
 
 Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására  
 intézkedjék. 
 
 Határidő: 2015. szeptember 30.  
 Felelős:    Ledó Edit 

                    polgármester 
 

 
 
2./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016.  
     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  2016. évi pályázati fordulójához.  
Kérte a testület döntését.  
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:    
 

32/2015. (IX. 24.) határozat 
 
BAKONYSZENTIVÁN  Község Önkormányzata Képviselő-testülete   a 
jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz 
arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló 
fiatalok  felsőoktatási tanulmányainak támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi 
pályázati fordulójához. 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-rendszer 2016. 
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 2016. 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.  
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:  2015 október 1.  

         Felelős:     Ledó Edit  
                          Polgármester 
 
 
3./  Egyéb ügyek  
      Előadó: Ledó Edit polgármester 

 
 

- Az „Itthon vagy - Magyarország szeretlek” program lemondása 
 

Ledó Edit polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2015. évben nem 
jelent meg pályázati felhívás az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programhoz.  

A program szervezését megkezdte, majd visszamondta a szereplőket. Javasolta, 
hogy  pályázati támogatás hiányában ne tartsák meg a rendezvényt.   

A javaslattal a képviselők egyetértettek.  
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- Utasbiztosítás falugondnoki autóra  
 
 
Ledó Edit polgármester ismertette az UNION Biztosító jegyzőkönyvhöz csatolt ajánlatát. 
Javasolta, hogy  a falugondnoki autóra az  Utitárs Komfort utasbiztosítást kössék meg. 
Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Ledó Edit  polgármester kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta a 
következő határozatát:  
 

  33/2015. (IX. 24.) határozat 
 

BAKONYSZENTIVÁN  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a falugondnoki autóra Utitárs Extra Komfort csomag utasbiztosítást köt, 
melynek évi díja 15.000 Ft.  
Felhatalmazza a polgármestert a biztosítási szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2015. szeptember 30.  
Felelős:     Ledó Edit 
                 polgármester 

 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  13,45  órakor bezárta. 
 
 
 

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


