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Önkormányzati Képviselő-testület 
Bakonyszentiván 
 
Szám: 15/2015.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 9-
én 15  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./  Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási     
      megállapodás módosítása      
      Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
2./  A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak Veszprém  
      Megyei Kormányhivatal általi meghatározásához vélemény adása 
      Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
Z á r t  ülésen:  
 
1./ Szociális tüzelőanyag kérelmek elbírálása   
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
2./ Települési támogatási kérelem elbírálása 
     Előadó: Ledó Edit polgármester 

 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta. 
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N a p i r e n d  tárgyalása: 
 

1./  Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási     
      megállapodás módosítása      
      Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt megállapodás módosítási javaslatot ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Ledó Edit polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják el. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 
           43/2015. (XII. 9.) határozat  
 

BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulása Társulási megállapodásának  
módosítását, valamint azt egységes szerkezetben – 
az előterjesztés 1. és 2. melléklete szerinti 
tartalommal – jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
Társulási megállapodás aláírására.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Ledó Edit 
                polgármester 
 

 
2./  A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak Veszprém  
      Megyei Kormányhivatal általi meghatározásához vélemény adása 
      Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Ledó Edit polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják el. Kérte a testület 
döntését.  

 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
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                   44/2015. (XII. 9.) határozat   
 

BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete           
egyetért  a Veszprém Megyei Kormányhivatal által meghatározott 
kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatáraival.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Oktatási és Hatósági Osztályát értesítse. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Ledó Edit 
                polgármester 
 

 
  
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  15,15 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja. 
 
 
 

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


