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Önkormányzati Képviselő-testület 
B A K O N Y S Z E N T I V Á N 
 
Szám: 5/2016.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. 
március 10-én 17,30 órakor megtartott   nyilvános   üléséről. 
 
Az ülés helye: Bakonyszentiván, Rákóczi u. 37.  
 
Jelen voltak:  Ledó Edit polgármester, Földing Zoltán alpolgármester  
                      Baranyai Miklósné,  Mázi József,  
                      k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                        Horváth Tamás plébános  
                                                        Dr. Vándor Csaba pályázatíró 
                                                        Ruzsics László műemléki kivitelező 
                                                                  
     
Távol maradt: Szabó-Kovács Márta képviselő                  
 
 
Ledó Edit polgármester 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./ Tájékoztató a bakonyszentiváni római katolikus templom tervezett  
      felújításáról  
      Előadó: Dr. Vándor Csaba pályázatíró  
 
2./ Kormányzati funkciók változásai  
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
3./ Egyéb ügyek 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 4igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta.  
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N a p i r e n d   előtt: 
 
Ledó Edit  polgármester Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 30. § (2) bekezdése szerint ismertette Szabó-Kovács Márta 
képviselő-testülethez címzett írásbeli nyilatkozatát, melyben önkormányzati 
képviselői megbízatásáról 2016. március 10. napján lemondott.  
 
 
Szabó-Kovács Márta képviselő lemondását a képviselő-testület tudomásul vette.  
 
 
 
Napirend tárgyalása: 

 
1./ Tájékoztató a bakonyszentiváni római katolikus templom tervezett  
      felújításáról  
      Előadó: Dr. Vándor Csaba pályázatíró  
 
Előadó tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az egyházi tulajdonban levő 
műemlék templom felújítására Horváth Tamás plébános úr a terveket elkészíttette, 
az építési engedélyt beszerezte a komplett tetőcserére.  
A VP6-7.4.1.1-16 azonosító jelű, „Településképet meghatározó épületek külső 
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 
korszerűsítés” pályázati felhívásra javasolta a támogatási kérelmet benyújtani az 
önkormányzattal konzorciumban. Az igényelhető támogatás bruttó 85 %. Ismertette 
a pályázati felhívást.  
 
Horváth Tamás plébános elmondta, hogy a tetőfelújítás várható  költsége bruttó 25 
millió Ft.  
 
Ruzsics László javasolta, hogy a tetőre, homlokzatra, a templom bejárati ajtaja  
restaurálására pályázzanak.   
 
Földing Zoltán alpolgármester elmondta, hogy a bejárati ajtót már újra cserélték.  
 
Ledó Edit polgármester elmondta, hogy a szükséges önerőre is pályázati forrást 
keres. A templom körüli zöldövezet felújítását is javasolta.  
 
Dr. Vándor Csaba pályázatíró javasolta, a képviselő-testület gondolja át 
lehetőségeit. 
 
A Képviselő-testület a következő ülésre halasztja döntését.  
 
Dr. Vándor Csaba, Horváth Tamás, Ruzsics László az ülésről 18,50 órakor 
eltávoztak.  
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2./ Kormányzati funkciók változásai  
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot 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: 

9/2016. (III. 10.) határozat  
 
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápateszéri 
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési szabályzatának 2. mellékletét 
a törzskönyvi adatok változásával összefüggésben módosítja. A 2. melléklet tartamát 
a következők szerint határozza meg:  
 
Bakonyszentiván Község Önkormányzata     
         

011130 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége  

013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés  
045120 Út, autópálya építése  

045160 
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 
fenntartása  

064010 Közvilágítás  
066010 Zöldterület-kezelés  

066020 
Város-, községgazdálkodási egyéb 
szolgáltatások  

107051 Szociális  étkeztetés  
107055 Falugondnoki szolgálat  

011220 
Adó-, vám- és jövedéki 
igazgatás     

041231 
Rövid időtartamú 
közfoglalkoztatás     

041232 
Start-munka program - Téli 
közfoglalkoztatás    

041233 
Hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás     

082044 
Könyvtári 
szolgáltatások      

082091 
Közművelődés - közösségi és társadalmi 
részvétel fejlesztése   
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086090 
Mindenféle egyéb 
szabadidős szolgáltatás     

091140 
Óvodai nevelés, ellátás 
működési feladatai     

106020 
Lakásfenntartással, lakhatással 
összefüggő ellátások    

104037 
Intézményen kívüli 
gyermekétkeztetés     

072111 
Háziorvosi 
alapellátás      

o81045 
Szabadidősport-(rekreációs sport-
)tevékenység és támogatása   

o84070 
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, 
szakmai szolg.fejleszt.működtetése 

106010 Lakóingatlan szociális célú 
bérbeadása     

o86020 
Helyi közösségi tér biztosítása, 
működtetése    

104042 Család és gyermekjóléti 
szolgáltatás     

 
              Felkéri a Polgármestert, hogy erről szolgáltasson adatot a Kincstár 
              Közhiteles Törzskönyvi Nyilvántartásába.  
 
              Határidő: azonnal 
              Felelős: Ledó Edit polgármester 

 
 
 

3./ Egyéb ügyek 
 

 
- 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 
képviselő-testület  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 most 5 havi tiszteletdíjának 
megfelelő összegű jutalmat állapítson meg a képviselő-testület.  
A tiszteletdíj havi összege bruttó 74.790 Ft x 5 = 373.950 Ft.  
Kérte a képviselők véleményét.  
 
 
Ledó Edit polgármester bejelentette személyes érintettségét, kérte, hogy a képviselő-
testület döntsön arról, hogy részt vegyen-e a szavazásban.  
 
Földing Zoltán  alpolgármester javasolta, hogy a szavazásból ne zárja ki a képviselő-
testület a polgármestert. Kérte a testület döntését.  
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  tartózkodással 
meghozta a következő határozatát: 

 
 

       10/2016. (III. 10.) 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  tartózkodással 
meghozta a következő határozatát: 

 
 

       11/2016. (III. 10.) határozat 
 

BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete Ledó Edit polgármester  
részére 74.790 Ft x 5 = 373.950  Ft bruttó  
összegű jutalmat  állapít meg.  
Felkéri az alpolgármestert, hogy a jutalom  
kifizetésére intézkedjék. 
 
Határidő: 2016. március 31. 
Felelős:   Földing Zoltán  
                alpolgármester  

 
 

 
 

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  19,30 órakor bezárta.   
 

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