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Önkormányzati Képviselő-testület 
Bakonyszentiván 
 
Szám: 19/2016.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. október 
18-án 18 órakor megtartott nyilvános  üléséről.   
 
Az ülés helye: Bakonyszentiván, Rákóczi u. 37.   
 
J e l e n   voltak:  Karvas János  polgármester,  Frum István alpolgármester, Földing   
                            Zoltán, Mázi József, Strommerné Biró Hajnalka  k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:    Fehér Mária címzetes főjegyző     
                                                          Koncz Gáborné köztisztviselő  
 
Lakosság részéről: 2 fő  
 
Karvas János  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./ Aktuális feladatok áttekintése  
     Előadó: Karvas János polgármester 
 

Z á r t   ülésen: 

 
1./ A Pápateszér, Bakonyság és Bakonyszentiván Óvodafenntartó Társulás 
    Társulási Tanácsába tagok delegálása 
    Előadó: Karvas János polgármester 
 
 
2./ Települési támogatási kérelem 
     Előadó: Karvas János polgármester 
 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
 
N a p i r e n d  tárgyalása:  
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1./ Aktuális feladatok áttekintése  
     Előadó: Karvas János polgármester 
 
Előadó ismertette a folyamatban levő ügyeket:  

II. 10/2016. Közfoglalkoztatás 
II. 50/2016. Rendőrőrs támogatása 
II. 67/2016. Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok pályázati  
                   támogatása  
II. 71/2016. Napelem 2020. szemléletformálási pályázat 
II. 82/2016. Romos házak tulajdonosainak felszólítása 
II. 91/2016. Temetési kölcsön  
II. 95/2016. Fedett kiülő építési engedély ügye 
II. 120/2016. Szociális tűzifa pályázat 
II. 133/2016. Széchenyi utca páros oldala csapadékvíz elvezetés munkái  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Frum István alpolgármester elmondta, hogy az óvoda tetőfelújítására a  már 
benyújtott pályázat nyújt fedezetet. Javasolta, hogy a fűtés megoldására pályázati 
lehetőséget keressenek. Az életveszélyes épületek tulajdonosai felszólítását folytatni 
kell. 
 
Strommerné Biró Hajnalka képviselő javasolta, hogy a buszmegállónál levő, 
Széchenyi u. 2. sz. alatti ingatlan megvételére tegyenek ajánlatot a külföldi 
tulajdonosnak.  
 
Karvas János polgármester elmondta, hogy a gyár területének tulajdonosát is fel kell 
szólítani, mert jelenlegi állapotában rontja a faluképet.  
 
Koncz Gáborné köztisztviselő ismertette a kötelező önkormányzati feladatokra kapott 
állami támogatások összegét, eddigi felhasználását. Felhívta a figyelmet az 
előirányzatok felhasználására, hogy ne kelljen visszafizetni. Tájékoztatta a 
képviselőket, hogy a 2016. évi költségvetésben tervezték az óvodai kazánház belső 
szigetelését, a művelődési ház külső vakolata javítását. Ezek még nem valósultak 
meg.  
 
Karvas János polgármester elmondta, hogy a közfoglalkoztatottak a temetőt rendbe 
tették.  
 
Frum István alpolgármester vállalta, hogy a fűnyíró gépeket átvizsgálja, 
rendszeresen karbantartja.  
 
Földing Zoltán képviselő elmondta, hogy amikor legutóbb javításra beszállította 
Pápára a fűnyíró traktort, megállapította a szerelő, hogy túlterhelték.  
Frum István alpolgármester véleménye az, hogy mulasztás esetén a felelősségre 
vonás nem maradhat el.  
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Karvas Máté érdeklődő lakos elmondta, hogy hasznos információkat tudott meg a 
mai ülésen. Kérte, hogy a futballpályán is nyírják le a jövőben a füvet.  
 
Karvas János  polgármester javasolta, hogy advent első vasárnapján a Betlehem 
szentelést 2016. november 27-én vasárnap 17 órakor, az idősek napját 2016. 
december 18-án vasárnap 15 órakor tartsák meg. Mindkét rendezvényre helyi 
szereplőkkel terveznek műsort.  
 
A javaslattal a képviselők egyetértettek.  
 
  
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  20,15 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja.  
 

K. m. f. 
 
 
 
Fehér Mária                                                                                            Karvas János  
címzetes főjegyző                                                                                   polgármester 


