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Önkormányzati Képviselő-testület 
Bakonyszentiván 
 
Szám: 15/2016.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. 
augusztus 25-én 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, Karvas Levente, Mázi József k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott:    Fehér Mária címzetes főjegyző     
                                                          
Lakosság részéről: 1 fő  
 
 
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:  
 
 

N a p i r e n d 
 
1./ Döntés a beiskolázási támogatások mértékéről 
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
2./ Egyéb ügyek  
 
 
Z á r t   ülésen:  
 
1./ Helyi Választási Bizottsági tagok választása 
     Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
2./ Köztemetés költsége visszafizetésének elrendelése  
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
 
N a p i r e n d  tárgyalása:  
  
1./  Döntés a beiskolázási támogatások mértékéről 
      Előadó: Ledó Edit polgármester 
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Előadó javasolta, hogy a korábbi évek döntéseihez hasonlóan a  beiskolázási 
segélyek mértékét  állapítsa meg a testület. Javaslatot tett a támogatások 
mértékére: óvodás gyermekek 5 ezer Ft, általános iskolás tanulók 10 ezer Ft, 
középiskolai tanulók 12 ezer Ft, felsőfokú tanulmányaikat folytatók: 15 ezer Ft.  

Kérte a testület véleményét.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Ledó Edit polgármester kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül 
meghozta a  következő határozatát:  
 

 
34/2016. (VIII. 25.) határozat 
  
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete  a  beiskolázási támogatás  
mértékét az alábbiakban állapítja meg: 
óvodás gyermekek  5000 Ft, 
általános iskolások 10000 Ft, 
középiskolások       12000 Ft, 
felsőfokú tanulmányokat folytatók 15000 Ft. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatások 
kifizetésére intézkedjék.  

Határidő: 2016. szeptember 30. 

  Felelős:  Ledó Edit  
              polgármester 

 

2./ Egyéb ügyek  
 

- Szabadtéri színpad építési engedély kérelem elutasítása 
 Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a szabadtéri színpad építési 
engedélykérelmüket elutasította az első fokú építési hatóság, mivel nem felel meg a 
terv az építési előírásoknak. Elmondta, hogy ő nem is javasolta a szabadtéri színpad 
megépítését, nem tartotta jónak, hogy zárt területre tervezték, balesetveszélyt 
jelentene az óvodásoknak. Az ügyintéző helyszíni szemlét tartott, javasolta, hogy 
vonják vissza a kérelmet, melyet a jegyző el is készített, de ő mint polgármester – a 
testület döntése nélkül – nem írta alá.  
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Mázi József képviselő szerint bárhol érheti baleset a gyermekeket. Miért vette meg a 
polgármester a cserepet a szabadtéri színpadra?  
 
Ledó Edit polgármester válaszában elmondta, hogy a testület mondta, hogy vegye 
meg, mert az ács értesítette őket a kedvező vételi árról. Minden képviselő azt akarta, 
hogy falunapra meglegyen a szabadtéri színpad, egyedül ő ellenezte, javasolta, hogy 
várjanak pályázati támogatásra, ne önerőből építsék meg. Felesleges 
pénzkidobásnak tartotta. Tisztázni kellett volna az építési engedély feltételeit.  
 
Karvas Ágoston érdeklődő lakos javasolta, hogy a szabadtéri színpadra megvásárolt 
cserepet takarják le hullám palával a télre.  
 
Baranyai Miklósné képviselő elmondta, hogy Szórádi Béla vállalkozó elhozta a többi 
megvásárolt anyagot, a volt iskola teremben helyezték el.  
 
 

- Széchenyi u. 5. sz. ingatlan ajándék elfogadása 
Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
Előadó ismertette Dr. Decsi Péter ügyvéd üzenetét, mely szerint a Széchenyi u. 5. 
sz. alatti ingatlan tulajdonosa az önkormányzatnak ajándékozná azt. Kérdezte, hogy 
elfogadják-e az ajándékot?  
 
Mázi József képviselő javasolta, hogy várjanak a válasszal, kérjenek haladékot. Meg 
kell nézni, hogy milyen állapotban van az épület.  
 
Karvas Ágoston érdeklődő lakos javasolta, hogy fogadják el és ajánlják fel 20-30 év 
közötti fiataloknak.  
 
Ledó Edit polgármester elmondta, hogy értesíti az ügyvédet, haladékot kérnek a 
válaszra.  
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  19 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja.  
 
 

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


