Önkormányzati Képviselő-testület
BAKONYSZENTIVÁN
Szám: 3/2015.
Jegyzőkönyv
Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február
9-én 18 órakor megtartott
nyilvános
üléséről, falugyűlésről és
közmeghallgatásról.
Az ülés helye: Bakonyszentiván, Rákóczi u. 37.
Jelen voltak: Ledó Edit polgármester,
Baranyai Miklósné, Mázi József k é p v i s e l ő k
Tanácskozási joggal meghívottak: Fehér Mária címzetes főjegyző
Koncz Gáborné köztisztviselő
Távol maradt: , Földing Zoltán alpolgármester
Szabó-Kovács Márta képviselő
Lakosság részéről: 4 fő
Ledó Edit polgármester megállapította, hogy az 5 fő képviselő közül 3 fő megjelent,
2 fő távol maradt, a képviselő-testület határozatképes. Az ülést megnyitotta.
Javaslatot tett az ülés napirendjére:
Napirend
1./ Gazdasági program jóváhagyása 2015-2019 évekre
Előadó: Ledó Edit polgármester
2./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Előadó: Ledó Edit polgármester
3./ Tájékoztató a község természeti és lakott környezetének állapotáról
Előadó: Ledó Edit polgármester
4./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2014. évi munkájáról
Előadó: Baranyai Miklósné falugondnok
5./ Közmeghallgatás
6./ Helyi rendelet alkotása a természetben nyújtott szociális ellátásért
fizetendő térítési díjakról
Előadó: Ledó Edit polgármester
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7./ Egyéb ügyek
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Napirend tárgyalása:
1./ Gazdasági program jóváhagyása 2015-2019 évekre
Előadó: Ledó Edit polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt gazdasági program tervezetet ismertette. Kérte a
képviselők véleményét.
Hozzászólás:
Baranyai Miklósné képviselő elmondta, hogy a gazdasági program tervezetét
közösen állították össze, az önkormányzat várható anyagi lehetőségei szerint.
Ledó Edit polgármester javasolta, hogy a gazdasági programot fogadják el. Kérte a
testület döntését.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő
határozatát:
4/2015. (II. 9.) határozat
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2015-2019 terjedő időszakra szóló gazdasági programját
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 116. § szerint a melléklet szerint határozza meg.

2./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Előadó: Ledó Edit polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztéseket, határozati javaslatot,
rendelettervezetet, indokolást, előzetes hatásvizsgálatot
ismertette. Kérte a
képviselők véleményét.
Hozzászólás:
Karvas Levente érdeklődő lakos nem tartja jó ötletnek a régi temető bekerítését. Ki
elől zárják le? Kit zárnak ki?
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Kapcsándi Istvánné érdeklődő lakos kérdezte, hogy ifjúsági klub van, hogy kiadást
terveznek rá?
Ledó Edit polgármester válaszában elmondta, hogy az iskolaterem rezsijét
tervezték e címen.
Baranyai Miklósné képviselő elmondta, hogy fiatalok használják rendezvényekre az
iskolatermet. Szilvesztereztek ott, kulturáltan viselkedtek.
Ledó Edit polgármester kérte a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot és
rendelettervezetet fogadja el.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő
határozatát:
5/2015. (II. 9.) határozat
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható
összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. és 2. melléklet)
változatlan formában jóváhagyja.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a következő rendeletét:
1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a mellékelt rendeletet
alkotja.

3./ Tájékoztató a község természeti és lakott környezetének állapotáról
Előadó: Ledó Edit polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a jelenlevők
véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A község természeti és lakott környezetének állapotáról szóló tájékoztatót a
képviselő-testület és a falugyűlés résztvevői tudomásul vették.
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4./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2014. évi munkájáról
Előadó: Baranyai Miklósné falugondnok
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette.
Hozzászólások:
Ledó Edit polgármester megköszönte Baranyai Miklósné falugondnok 2014. évben
végzett lelkiismeretes munkáját.
Kapcsándi Istvánné érdeklődő lakos elmondta, hogy fontos a falugondnok a
községben, mert elöregedett a lakosság. Dicséretet érdemel Baranyai Miklósné
falugondnok a munkájáért.
Baranyai Miklósné falugondnok megköszönte az elismerő szavakat.
Ledó Edit polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el a
falugondnok beszámolóját. Kérte a testület döntését.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavat és tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatát:
6/2015. (II. 9.) határozat
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzati Képviselő-testülete
a falugondnoki szolgálat 2014. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadta.
5./ Közmeghallgatás
Karvas Levente érdeklődő lakos elmondta, hogy a falu állaga romlásának
megakadályozása közös feladat. Ki kell találni valamit közösen. Nonszensz, hogy
úgy adnak pénzt, hogy valaki nem tesz érte semmit. Nem tanítjuk meg dolgozni
őket. A közfoglalkoztatottak nem végeztek az utcakaparással egész évben.
Lehetne kitalálni számukra munkát, pl. a kerteket művelni.
Baranyai Miklósné képviselő elmondta, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat
vetőmagot, szerszámot biztosított, de nem sok eredménye lett.
Leiner Nándor érdeklődő lakos elmondta, hogy amikor mentek a szerszámokért,
mindig azt a választ kapták, hogy most éppen más használja.
Kapcsándi Istvánné válaszában elmondta, hogy egy okos telefonnal kevesebbet
vesznek és jut szerszámokra is. Felvetette, hogy a saját erdejéből kifűrészelik a fát.
Volt, akit megfogott. Kifigyelik, mikor utaznak el, akkor utazótáskában behordják.
Már szólt a rendőröknek is. Nem állapot, hogy más erdejét kiirtják.
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Leiner Nándor érdeklődő lakos elmondta, hogy ő csak a földről gallyakat gyűjt,
fűrésze nincs, kezelni sem tudja.
Mázi József képviselő elmondta, hogy sok munkahely van, el kell menni dolgozni, a
fizetésből lehet tűzifát venni.
Kapcsándi Istvánné érdeklődő lakos felvetette, hogy a pelenkát a kukákban kell
elhelyezni, nem az erdőben szétszórni. Javasolta, fogjanak össze, lépjenek fel
közösen azokkal szemben, akik az emberi együttélés szabályait nem tartják be.
Szétbontják az üresen maradt házakat. Elrettentik a letelepedni szándékozókat.
Kevesebb cigarettát kell venni, beosztani a pénzt.
Karvas Levente érdeklődő lakos javasolta, hogy a közfoglalkoztatottak gyűjtsék
össze a szemetet a Csótra, Lovászpatonára vezető utakon, árkokban.
Ledó Edit polgármester megköszönte a javaslatokat.
6./ Helyi rendelet alkotása a természetben nyújtott szociális ellátásért
fizetendő térítési díjakról
Előadó: Ledó Edit polgármester
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt rendelettervezetet, indokolást, előzetes
hatásvizsgálatot. Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ledó Edit polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a következő rendeletét:
2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő térítési
díjakról a mellékelt rendeletet alkotja.

5

7./ Egyéb ügyek
- Megállapodás települési ügysegédi feladatok ellátására
Előadó: Ledó Edit polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt megállapodás tervezetet és határozati javaslatot
ismertette. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az ügysegéd minden csütörtökön 15-16
óráig fogadja az ügyfeleket Bakonyszentivánon. 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő
határozatát:
7/2015. (II. 9.) határozat
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a települési ügysegédi feladatok ellátására vonatkozóan a
Veszprém Megyei Kormányhivatallal kötendő megállapodástervezetben foglaltakkal egyetért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására, valamint annak az ügyfélfogadás
időpontja, időtartama vonatkozásában jövőben esedékessé
váló szükség szerinti módosításainak aláírására.
A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy az
ügysegédi feladatok ellátására vonatkozóan aláírt megállapodás
esetleges módosításáról a soron következő ülésén tájékoztassa
a Képviselő-testületet.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: Ledó Edit
polgármester
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést, falugyűlést, közmeghallgatást
19,25 órakor bezárta.
K. m. f.

Fehér Mária
címzetes jegyző

Ledó Edit
polgármester
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