
 1

 

Önkormányzati Képviselő-testület 
Bakonyszentiván 
 
Szám: 14/2015.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 17-
én 08  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./  Helyi rendelet alkotása a szociális tüzelőanyag támogatásról  
      Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
2./  Egyéb ügyek  
      Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
 
Z á r t   ülésen:  
 
1./ Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatokról  
      Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
2./ Települési támogatási kérelem elbírálása 
     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./  Helyi rendelet alkotása a szociális tüzelőanyag támogatásról  
      Előadó: Ledó Edit polgármester 
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Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, előzetes 
hatásvizsgálatot  ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Ledó Edit polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a képviselő-
testület.  
 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:    
 

9/2015. (XI. 19.) önkormányzati rendelet   
 
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a szociális célú tüzelőanyag támogatásról a mellékelt 
rendeletet alkotja.  

 
 
 

2./  Egyéb ügyek  
      Előadó: Ledó Edit polgármester 

 
 

-    Falugondnoki munkaruha juttatási szabályzat  
Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és munkaruha juttatási szabályzat 
tervezetét ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 

Baranyai Miklósné  képviselő bejelentette személyes érintettségét, kérte, hogy a 
képviselő-testület döntsön arról, hogy részt vegyen-e a szavazásban.  
 
Ledó Edit  polgármester javasolta, hogy a szavazásból ne zárja ki a képviselő-testület 
Baranyai Miklósné képviselőt. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  tartózkodással meghozta a 
következő határozatát: 
 

 
  36/2015. (XI. 17.) határozat 

 
    BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
   személyes érintettség miatt nem zárja ki Baranyai Miklósné          
   képviselőt  a  napirend szerinti döntéshozatalból. 

 
 

Ledó Edit polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérte a testület 
döntését. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  tartózkodással meghozta a 
következő határozatát: 
 

  37/2015. (XI. 17.) határozat 
 
    BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

                    a falugondnokra vonatkozó munkaruha juttatási szabályzatot 
                    jóváhagyja.  
 
                      Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 
                     Határidő:  azonnal és 2016. február 28.  
                     Felelős: Ledó Edit polgármester  
 

 
-    Falugondnok  2015. évi munkaruha juttatási keretének meghatározása   

Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
Előadó javasolta, hogy a 2015. évi munkaruha fedezetére 20.000 Ft-ot állapítsanak 
meg. 
Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés,  hozzászólás nem hangzott el.  
 
Baranyai Miklósné  képviselő bejelentette személyes érintettségét, kérte, hogy a 
képviselő-testület döntsön arról, hogy részt vegyen-e a szavazásban.  
 

 
Ledó Edit  polgármester javasolta, hogy a szavazásból ne zárja ki a képviselő-testület 
Baranyai Miklósné képviselőt. Kérte a testület döntését.  

 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  tartózkodással 
meghozta a következő határozatát: 

 
  38/2015. (XI. 17.) határozat 

 
    BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
   személyes érintettség miatt nem zárja ki Baranyai Miklósné          
   képviselőt  a  napirend szerinti döntéshozatalból. 

 
 

Ledó Edit polgármester javasolta 20 ezer Ft elfogadását a falugondnok 2015. évi 
munkaruha juttatási keretének megállapítani. Kérte a testület döntését. 

 
 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  tartózkodással 
meghozta a következő határozatát: 

 
    39/2015. (XI. 17.) határozat 

 
                      BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
                      a falugondnok 2015. évi munkaruha juttatási keretét 
                      20.000 Ft-ban állapítja meg.   
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                      Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 
                     Határidő:  azonnal  
                     Felelős: Ledó Edit polgármester  

 
 

 
-     Idősek napja szervezése   

  Előadó: Ledó Edit polgármester  
 
Előadó javasolta, hogy az idősek napját 2015. december 13-án vasárnap 15 órakor tartsák 
meg a  művelődési házban.  

 
A javaslattal a képviselők egyetértettek.  

 
-     Betlehem készítése 

  Előadó: Ledó Edit polgármester  
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy ebben az évben is készítenek szabadtéri 
Betlehemet, advent első vasárnapján, november 29-én 17 órakor avatják fel, amely 
alkalomból helyi versmondók és énekesek szerepelnek. Kérte a képviselők részvételét a 
Betlehem díszítésében és az avatási ünnepségen.  

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  08,50 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja. 
 
 
 

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


