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Önkormányzati Képviselő-testület 
Bakonyszentiván 
 
Szám: 13/2015.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 22-én 
08,30 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,  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./  Döntés a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módjáról  
      és szervezeti kereteiről 
      Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
2./  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./  Döntés a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módjáról  
      és szervezeti kereteiről 
      Előadó: Ledó Edit polgármester 

 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a testület véleményét.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Ledó Edit polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják el. Kérte a testület 
döntését.  
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 
 
34/2015. (X. 22.) határozat 

 
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete – az egyes 
szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi 
CXXXIII. törvénnyel módosított, a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 
136. § (8) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint – felülvizsgálta az önkormányzat 
kötelezően ellátandó családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatainak 
ellátásának módját, szervezeti kereteit, a felülvizsgálat eredményeként az alábbiak 
szerint határozott:  
 
Figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, a 2015. évi 
CXXXIII. törvénnyel módosított 1997. évi XXXI. törvény 40. § (1) és (1a) bekezdés a) 
pontjában foglaltakra – 2016. január 1. napjától a kötelezően ellátandó családsegítés és 
gyermekjóléti szolgálat működtetésére vonatkozó feladatait a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján kívánja ellátni. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 
 
Határidő: 2015. október 31.  
Felelős:   Ledó Edit 
               polgármester 
 
 
 
2./  Egyéb ügyek  
      Előadó: Ledó Edit polgármester 

 
 

- Étkeztetés 

Ledó Edit polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az étkeztetést 
biztosító Kis Pipa Vendéglő 2015. október 31-ével felmondta a szerződést. 2015. 
november 1-jétől gondoskodni kell az étkeztetésről. Tárgyalásokat folytatott a 
lovászpatonai konyhát üzemeltető Bácsi Mónikával és a csóti Pingvin konyhát 
üzemeltető Bretus Ibolyával.  

Tekintettel arra, hogy a bakonyszentiváni óvodában van lisztérzékeny gyermek, az ő 
diétás étkeztetését a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben foglaltak szerint biztosítani 
kell. Ehhez a csóti konyha rendelkezik az előírt feltételekkel. Javasolta, hogy vele 
kössenek szerződést a szociális étkeztetésre, az óvodai étkeztetésről a társulás 
gondoskodik. Kérte a képviselők véleményét.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Ledó Edit polgármester kérte a testület döntését.  
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 
 
35/2015. (X. 22.) határozat 

 
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
2015. november 1-jétől az étkeztetést a csóti Pingvin konyháról  
biztosítja.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2015. október 31.  
Felelős:  Ledó Edit 
               polgármester 
 

 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  9  órakor bezárta. 
 
 
 

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


