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Önkormányzati Képviselő-testület 
Bakonyszentiván 
 
Szám: 17/2016.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. 
szeptember 27-én -án 10 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     
 
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./ Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás  
     igénylése  
     Előadó: Ledó Edit  polgármester 
 
2./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer      
     2017. évi pályázati fordulójához    
     Előadó: Ledó Edit  polgármester 
 
3./ Egyéb ügyek  
 
Z á r t   ülésen: 
 
1./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatások  
     Előadó: Ledó Edit  polgármester 
 
2./ Települési támogatási kérelem 
     Előadó: Ledó Edit  polgármester 
 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 
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N a p i r e n d  tárgyalása:  
  
1./ Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás  
     igénylése  
     Előadó: Ledó Edit  polgármester 
 
Előadó ismertette a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályázati kiírást.   

A pályázati adatlap rögzítésének határideje 2016. szeptember 30.    

Rendeletet is kell majd alkotni a szociális célú tüzelőanyag rászorultságára 
vonatkozóan. Javasolta, hogy Bakonyszentiván Község Önkormányzata nyújtsa be 
igényét 18 m3 kemény lombos fafajtára 15.000 Ft/erdei  m3 + áfa mennyiségre, 
melyhez önrészt nem kell biztosítania. Kérte a testület véleményét.   

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

Ledó Edit  polgármester javasolta, hogy nyújtsák be igényüket 18 m3 kemény lombos 
fafajtára.  Kérte a testület döntését.  

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 
a következő határozatát: 
 
 
           42/2016. (IX. 27.) határozat 
 
           BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
           a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag  
           vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázati  
           kiírás alapján igényét benyújtja 18 erdei m3 kemény-lombos  
           tűzifa mennyiségre.  

 
           A képviselő-testület a szociális célú tűzifában részesülőtől  
           ellenszolgáltatást nem kér.  

 
           Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására  
           intézkedjék. 

 
          Határidő: 2016. szeptember 30.  
          Felelős: Ledó Edit  

      polgármester 
 

 
 
 
2./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer      
     2017. évi pályázati fordulójához    
     Előadó: Ledó Edit  polgármester 
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Előadó ismertette a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatot, az általános szerződési 
feltételeket. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Ledó Edit polgármester javasolta, hogy csatlakozzanak a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  2017. évi pályázati fordulójához.  
Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 

43/2016. (IX. 27.) határozat  
 
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan 
döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális 
helyzetű, felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányaikat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. 
évi pályázati fordulójához. 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a  
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó  
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer 2017. évi pályázati fordulójának Általános szerződési 
feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 
pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által 
nyújtott támogatás összegének továbbítása során 
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 
foglaltaknak megfelelően jár el.  
Kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulója keretében 
a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését  a 
https://bursa.emet.hu/tonkbelep.aspx  internet címen elérhető 
EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  
Nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális 
körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és 
mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.  
Felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló 
önkormányzati döntésről a Csatlakozási nyilatkozatot az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő részére  küldje meg. 
 
Határidő:  2016. október 3.  

                  Felelős:    Ledó Edit   
                                   polgármester 
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3./ Egyéb ügyek  
 
 
-  Rubi Consultingnak tartozás megfizetése    
  Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a Rubi Consulting Kft. levélben megkereste, 
hogy fizesse meg az önkormányzat a művelődési házra készített rezsinullázó 
megvalósíthatósági tanulmány díját, mely szerződésben vállalt kötelezettségük. Meg 
nem fizetés esetén jogi utat vesz igénybe a Kft.  
A tanulmány pályázatokhoz felhasználható. 100.330 Ft díjhátralékuk van. Javasolta, 
hogy fizessék ki, a tanulmány készítője megdolgozott érte, letette a kész anyagot.  
Kijelentette, hogy ő mindenképpen megszavazza. Kérte a testület döntését.  
 
A képviselők nem szavaztak.  
 
Ledó Edit polgármester elmondta, hogy a szabadtéri színpad tervezőjének kifizették 
a tervezési díjat egy olyan tervre, ami nem megvalósítható, azt az építési hatóság 
nem fogadta el.  
 
Baranyai Miklósné képviselő kérdezte, hogy döntött-e a képviselő-testület a 
művelődési ház rezsinullázó megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetéséről?  
 
Fehér Mária címzetes főjegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy  26/2016. (V. 
27.) határozatában úgy döntött a képviselő-testület, hogy nem készítteti el a 
rezsinullázó megvalósíthatósági tervet.  
 
Ledó Edit polgármester elmondta, hogy a szerződést már korábban aláírták.  
 
Baranyai Miklósné képviselő kérdezte, hogy miért nem mondta le polgármester 
asszony a tervkészítést a testület döntése után?  
 
Ledó Edit polgármester elmondta, hogy már készült a tanulmány, amikor a testület a 
úgy határozott, hogy nem készítteti el. Bízik abban, hogy az időközi választás során 
megalakuló testület majd látja a lényegét és felhasználható lesz a 
megvalósíthatósági tanulmány. Ismételten kérte a testület döntését a tartozás 
kifizetéséről.  
 
Ledó Edit polgármester igen szavazatra feltartotta a kezét, a képviselők nem 
szavaztak. 
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- Óvodások győri  kirándulásának támogatása  
Előadó: Ledó Edit polgármester  
 

Előadó javasolta, hogy a győri Ugri parkba tervezett kirándulás költségeihez az 
önkormányzat számlájára a fémhulladék értékesítéséből befolyt bevétel összegével 
járuljanak hozzá.   
 
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: 

 

           44/2016. (IX. 27.) határozat 

           BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
           a Pápateszéri Napsugár Óvoda bakonyszentiváni telephelye óvodájába 
           járó gyermekek  kirándulását (Győr, Ugri park) 26.000 Ft azaz           
           Huszonhatezer forinttal támogatja.  
           Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás átadására intézkedjék. 
 
           Határidő: azonnal 
           Felelős:   Ledó Edit 
                          polgármester 
              
 

- Óvoda épület belső hidegburkolatok, gyermekmosdó berendezések 
felújítása  

    Előadó: Ledó Edit polgármester  
 

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy az óvodai csőtörés utáni helyreállítással 
elkészültek, a kivitelezővel kötött szerződésben a kivitezés tervezett költsége 
228.309 Ft volt, a számla végösszege 289.952 Ft. Kérte a testület jóváhagyó 
döntését.  
 
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: 
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           45/2016. (IX. 27.) határozat 

           BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
          az óvodaépület belső hidegburkolatok, gyermekmosdó berendezések  
          felújítása munkák elvégzéséért 289.952 Ft kifizetését engedélyezi.  
 
           Felkéri a polgármestert, hogy az összeg átutalására intézkedjék. 
 
           Határidő: azonnal 
           Felelős:   Ledó Edit 
                          polgármester 
 

 
- Széchenyi utca páros oldal csapadékvíz elvezetési munkái 
  Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a Széchenyi utca páros oldalán a tervezett 
vízelvezetési munkákat a Pápai Vízitársulat megkezdte.  
 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  10,55 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja.  
 

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


