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Önkormányzati Képviselő-testület 
Bakonyszentiván 
 
Szám: 16/2016.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. 
augusztus 30-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, Karvas Levente, Mázi József k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott:    Fehér Mária címzetes főjegyző     
                                                      Koncz Gáborné köztisztviselő   
 
 
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./ Pályázat az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok  
     fejlesztéseinek támogatására   
     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./ Pályázat az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok  
     fejlesztéseinek támogatására   
     Előadó: Ledó Edit  polgármester 
 
Előadó ismertette a bekért árajánlatokat a csapadékvíz elvezetésre és az óvoda 
tető javítására. Javasolta, hogy a kedvezőbb, Molnár Gyula által adott árajánlatot 
fogadják el az óvoda tető javítására. Ez az árajánlat részletes, áttekinthető. A 
vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer felújítására a Pápakörnyéki 
Vízitársulat árajánlatát javasolta elfogadásra. Kérte a testület véleményét.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Ledó Edit polgármester kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 

  
37/2016. (VIII. 30.) határozat 
  
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által – az államháztartásért felelős 
miniszterrel egyetértésben kiírt - a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II.8. pontja szerinti az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok      
fejlesztéseinek támogatására   
  Pályázati alcél: b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítése,  
                               felújítása  
                            db) óvodai nevelést szolgáló épület felújítása  
  
 A fejlesztés megnevezése: Bakonyszentiván, Széchenyi utca páratlan oldalán  
                                            csapadékvíz  rendezés, 
                                            Óvoda épület tetőhéjazatának cseréje                                        
  
 A megvalósítás tervezett helyszínei :  Bakonyszentiván, Széchenyi utca 64/1 hrsz, 
                                                                                                Széchenyi u. 4.  90/1 hrsz.  
                                                          
 A projekt teljes tervezett költsége bruttó: 3.943.679 Ft  
 A támogatás igényelt összege:                2.950.000 Ft 
 Saját forrás:                                                993.679 Ft,  
 mely összeget saját költségvetésében biztosítja.   
  
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges 
dokumentumok aláírására.  
  
Határidő: 2016. augusztus 31.  
Felelős:   Ledó Edit  
          polgármester 
 

2./ Egyéb ügyek  
 

- Óvoda festési munkái  
 Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy az óvoda épületében a kis foglalkoztató, 
előtér, öltöző, személyzeti WC, iroda, gyerek WC festése volt szükséges. A bekért 
árajánlatok: Bali és Társa által benyújtott árajánlat végösszege 933.190 Ft, Szente 
Tamás árajánlata 436 ezer Ft. A kedvezőbb árajánlatot adó kivitelező kezdte meg a 
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munkát.  A munkafolyamatokat figyelemmel kíséri. Kérte, hogy a képviselő-testület 
fogadja el.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Ledó Edit polgármester kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta következő határozatát: 

  
38/2016. (VIII. 30.) határozat 
  
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
elfogadta Szente Tamás árajánlatát (436 ezer Ft) az óvoda festési  
munkáira. 
 
Felkérte a polgármestert, hogy a munkák határidőben történő  
elvégzésére intézkedjék.  
 
Határidő: 2016. szeptember 1. 
Felelős:   Ledó Edit 
                polgármester  
 
 
 
 

-  A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.  gördülő fejlesztési tervének  
  véleményezése  
  Előadó: Ledó Edit polgármester 
 

Előadó ismertette a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 203-38/2016. számú levelét, 
melyhez csatolta gördülő fejlesztési terv javaslatát, valamint a határozati javaslatot.  
Kérte a képviselők véleményét.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

Ledó Edit  polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérte a testület 
döntését.  

 A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
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          39/2016. (VIII. 30.) határozat 

           BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
           az önkormányzatok közös tulajdonában lévő V21, Sz10  számú víziközmű- 
           rendszerek 2017-2031. évekre szóló gördülő fejlesztési tervét elfogadja,  
           jóváhagyja. 
           A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári Törvénykönyvről  
           szóló  2013. évi V. törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján - mint  
           tulajdonostárs  kötelezettséget vállal arra, hogy a gördülő fejlesztési terv  
           önkormányzatot terhelő pénzügyi forrását a tulajdonostárs önkormányzatokkal  
           kötött megállapodásban foglaltak szerint a mindenkori éves költségvetésében  
           betervezi, annak felmerülésekor  biztosítja. 
 

Határidő:  folyamatos  
Felelős:   Ledó Edit  
                polgármester 

 

 

-  A Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/2687/2016. számú törvényességi    
   felhívásának megtárgyalása  
  Előadó: Ledó Edit polgármester 
 

Előadó ismertette a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízott 
VEB/005/2687/2016. számú törvényességi felhívását. Bakonyszentiván Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete által alkotott, Bakonyszentiván község Helyi 
Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 
5/2009. (III. 31.) önkormányzati rendeletet a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontjában és 134. § (1) 
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az önkormányzati rendelettel 
szemben törvényességi felhívással élt. A törvényességi felhívás a jegyzőkönyv 
melléklete.  
Felhívta a képviselő-testületet, hogy a felhívásban foglaltakat annak kézbesítését 
követő 60 napon belül vitassa meg, 2018. december 31. napjáig pedig gondoskodjon 
a jogszabálysértések megszüntetéséről. Az intézkedésről a Nemzeti Jogszabálytár 
felületén tájékoztatni kell a Kormánymegbízottat. Kérte a képviselők véleményét. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Ledó Edit polgármester javasolta, hogy a törvényességi észrevételt vegyék 
tudomásul, azzal értsenek egyet, 2018. december 31-ig gondoskodjanak a 
jogszabálysértő rendelkezések megszüntetéséről. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 
a következő határozatát: 
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           40/2016. (VIII. 30.) határozat 

           BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
megtárgyalta a Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/2687/2016. 
számú, Bakonyszentiván község Helyi Építési Szabályzatának, valamint 
Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 5/2009. (III. 31.) önkormányzati 
rendelettel szemben tett törvényességi felhívását  
A törvényességi felhívásában foglaltakat elfogadja.  
A törvényességi felhívásban megjelölt határidőig – anyagi lehetőségei 
függvényében, pályázati támogatással  - gondoskodik a jogszabálysértő 
rendelkezések megszüntetéséről, a Helyi Építési Szabályzat 
módosításáról.  
 
Határidő:  2018. december 31.  
Felelős:    Ledó Edit  
                polgármester 
                Fehér Mária 
                címzetes főjegyző 
 

 

-  Óvodások kirándulásának támogatása   
  Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
Előadó javasolta, hogy az óvodás gyermekek budapesti kirándulását 60 ezer Ft-tal 
támogassa az önkormányzat. Kérte a képviselők véleményét.  
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

Ledó Edit  polgármester javasolta, hogy a támogatást szavazzák meg. Kérte a 
testület döntését.  

 A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 

 

           41/2016. (VIII. 30.) határozat 

           BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
           a Pápateszéri Napsugár Óvoda bakonyszentiváni telephelye óvodájába 
           járó gyermekek budapesti kirándulását 60.000 Ft azaz Hatvanezer  
           forinttal támogatja.  
           Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás átadására intézkedjék. 
 
           Határidő: azonnal 
           Felelős:   Ledó Edit 
                          polgármester 
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Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  19,05 órakor bezárta 
 

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


