Önkormányzati Képviselő-testület
BAKONYSZENTIVÁN
Szám: 3/2016.
Jegyzőkönyv
Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február
15-én 18 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bakonyszentiván, Rákóczi u. 37.
Jelen voltak: Ledó Edit polgármester, Földing Zoltán alpolgármester
Baranyai Miklósné, Mázi József, Szabó-Kovács Márta
képviselők
Tanácskozási joggal meghívottak: Fehér Mária címzetes főjegyző
Koncz Gáborné köztisztviselő

Ledó Edit polgármester megállapította, hogy az 5 fő képviselő közül 5 fő megjelent,
a képviselő-testület határozatképes. Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett az ülés
napirendjére:

Napirend

1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Előadó: Ledó Edit polgármester
2./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2015. évi munkájáról
Előadó: Baranyai Miklósné falugondnok
3./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási
megállapodás módosítása
Előadó: Ledó Edit polgármester
4./ Egyéb ügyek
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
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Napirend tárgyalása:
1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Előadó: Ledó Edit polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztéseket, határozati javaslatot,
rendelettervezetet, indokolást, előzetes hatásvizsgálatot
ismertette. Kérte a
képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ledó Edit polgármester kérte a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot és
rendelettervezetet fogadja el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő
határozatát:

4/2016. (II. 15.) 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a következő rendeletét:
1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a mellékelt rendeletet
alkotja.

2./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2015. évi munkájáról
Előadó: Baranyai Miklósné falugondnok
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette.
Hozzászólások:
Ledó Edit polgármester megköszönte Baranyai Miklósné falugondnok 2015. évben
végzett lelkiismeretes munkáját. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Baranyai
Miklósné falugondnoknak a Falufejlesztési Társaság a Kemény Bertalan tiszteletére,
emlékének megőrzésére a 2008-ban alapított „KEMÉNY BERTALAN
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FALUFEJLESZTÉSI DÍJ”-at adományozta. A díj átadására 2016. március 4-én kerül
sor Alsómocsoládon. Gratulált a kitüntetéshez.
Baranyai Miklósné falugondnok megköszönte az elismerő szavakat. Elmondta,
hogy Kemény Bertalant, Berci bácsit személyesen ismerte, a falugondnoki
tanfolyamról. Ezért is tartja értékesnek a kitüntetést. Megköszönte a felterjesztést,
az ajánlást. Kérte, hogy a díjátadásra kísérjék el.
Ledó Edit polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el a
falugondnok beszámolóját. Kérte a testület döntését.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatát:
5/2016. (II. 9.) határozat
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzati Képviselő-testülete
a falugondnoki szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadta.

3./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási
megállapodás módosítása
Előadó: Ledó Edit polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és megállapodást ismertette. Kérte a
képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ledó Edit polgármester kérte a testület döntését, a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatát:
6/2016. (II. 15.) határozat
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a Pápakörnyéki
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
Társulási megállapodásának 15. módosítását,
valamint azt egységes szerkezetben – az
előterjesztés 1. és 2. melléklete szerinti
tartalommal – jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
Társulási megállapodás aláírására.
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Határidő: azonnal
Felelős: Ledó Edit
polgármester

4./ Egyéb ügyek
−

Koncz Gáborné köztisztviselő továbbtanulásának támogatása
Előadó: Ledó Edit polgármester

Előadó tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Koncz Gáborné köztisztviselő, aki
Bakonyszentiván Község Önkormányzata gazdálkodási feladatait, valamint a
helyszíni ügyfélszolgálatot ellátja, számviteli tanulmányokat kezdett a Veszprémi
Egyetemen. Javasolta, hogy tanulmányi költségeihez járuljanak hozzá. Javasolta,
hogy 100 ezer Ft-tal támogassák. Kérte a képviselők véleményét.
Földing Zoltán alpolgármester javasolta, hogy egy féléves tandíj összegével, 160
ezer Ft-tal támogassák.
Ledó Edit polgármester egyetértett a javaslattal, kérte a testület döntését.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatát:
7/2016. (II. 15.) határozat
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata
2016. évben 160 ezer Ft összeggel támogatja
Koncz Gáborné köztisztviselő továbbtanulását.
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás
átadására intézkedjék.
Határidő: 2016. február 29.
Felelős: Ledó Edit
polgármester
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 20,15 órakor bezárta.
K. m. f.

Fehér Mária
címzetes jegyző

Ledó Edit
polgármester
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