Önkormányzati Képviselő-testület
Bakonyszentiván
Szám: 4/2015.
Jegyzőkönyv
Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 26-án
18 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
képviselők
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:
Napirend
1./ Javaslat a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Ledó Edit polgármester
2./ Egyéb ügyek
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
N a p i r e n d tárgyalása:
1./ Javaslat a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Ledó Edit polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet és indokolást
ismertette. Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ledó Edit polgármester kérte a testület döntését, a rendelettervezet elfogadását.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletét:
3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a települési támogatásról és
egyéb szociális ellátásokról a mellékelt rendeletet
alkotja.
2./ Egyéb ügyek
- Helyi rendelet alkotása a képviselő-testület Szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 8/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ledó Edit polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást és
hatásvizsgálatot ismertette. Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ledó Edit polgármester javasolta a rendelettervezet elfogadását. Kérte a testület döntését.
A Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletét.
4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló
8/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról a
mellékelt rendeletet alkotja.
-

Ledó Edit polgármester részére jutalom megállapítása
Előadó: Földing Zoltán alpolgármester

Előadó elmondta, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 225/H §
(1) bekezdésének 2014. december 14-től hatályos rendelkezései szerint a képviselőtestület a polgármester részére meghatározott időszakban végzett munkájának értékelése
alapján jutalmat állapíthat meg. A jutalom mértéke legfeljebb a polgármestert megillető
illetmény vagy tiszteletdíj 6 havi összegéig terjedhet. Javasolta, hogy Ledó Edit
polgármester részére 6 havi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalmat állapítson meg a
képviselő-testület.
Ledó Edit polgármester harmadik ciklusban vezeti a képviselő-testületet, irányítja a
település életét. Munkájának eredményeként
2014. évben az önkormányzat
gazdálkodása stabil volt, pénzmaradvánnyal zárt az önkormányzat, hitele nincs.
Munkájának eredményeként a település tiszta, rendezett, a közszolgáltatások
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biztosítottak.
Kérem a képviselő-testületet, hogy 6 havi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalmat
állapítson meg. A tiszteletdíj havi összege bruttó 74.790 Ft x 6 = 448.740 Ft.
Kérte a képviselők véleményét.
Hozzászólások:
Baranyai Miklósné képviselő elmondta, hogy a 2013. év nagyon nehéz volt, rendkívüli
takarékossági intézkedésekre volt szükség. Ennek meg is lett az eredménye, a 2014. évet
pénzmaradvánnyal zárták. Látványos fejlesztések történtek. Egyetértett az alpolgármester
úr javaslatával a polgármester jutalmazására.
Ledó Edit polgármester bejelentette személyes érintettségét, kérte, hogy a képviselőtestület döntsön arról, hogy részt vegyen-e a szavazásban.
Földing Zoltán alpolgármester javasolta, hogy a szavazásból ne zárja ki a képviselőtestület a polgármestert. Kérte a testület döntését.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta
a következő határozatát:
8/2015. (II. 26.) határozat
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata
Képviselő-testülete – személyes érintettsége miatt –
nem zárja ki Ledó Edit polgármestert - a polgármester
jutalmazása - döntéshozatalból.
Földing Zoltán alpolgármester javasolta, hogy a javasolt jutalmat állapítsa meg a
képviselő-testület. Kérte a testület döntését.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta
a következő határozatát:
9/2015. (II. 26.) határozat
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata
Képviselő-testülete Ledó Edit polgármester részére
74.790 Ft x 6 = 448.740 Ft bruttó összegű jutalmat
állapít meg.
Felkéri az alpolgármestert, hogy a jutalom kifizetésére
intézkedjék.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Földing Zoltán
alpolgármester
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- Falunap szervezése
Előadó: Ledó Edit polgármester
Előadó kérte a képviselőket, hogy tűzzék ki a falunap időpontját, hogy a szervezést
megkezdhessék.
Javasolta, hogy 2015. augusztus 8-án szombaton tartsák a falunapot.

A javaslattal a képviselők egyetértettek.

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 17,50 órakor bezárta.
K. m. f.

Fehér Mária
címzetes főjegyző

Ledó Edit
polgármester
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