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Önkormányzati Képviselő-testület 
Bakonyszentiván 
 
Szám: 21/2016.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. 
december 12-én 18 órakor megtartott nyilvános  üléséről és közmeghallgatásról   
 
Az ülés helye: Bakonyszentiván, Művelődési Ház    
 
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 meghívott:    Fehér Mária címzetes főjegyző   
                                                      Koncz Gáborné köztisztviselő 
                                                      Baranyai Miklósné falugondnok    
                                                           
 
Lakosság részéről: 12 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./ Tájékoztató az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról, 2017. évre tervezett  
     feladatokról  

Előadó: Karvas János  polgármester 
 
2./ Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról 

Előadó: Karvas János polgármester 
 
3./ Beszámoló a falugondnok 2015-2016. évi tevékenységéről  
     Előadó: Baranyai Miklósné  falugondnok 
 
4./ Közmeghallgatás 

 
5./ Egyéb ügyek  
 
Z á r t  ülésen: 
 
1./  Szociális tűzifa kérelmek elbírálása   
      Előadó: Karvas János polgármester 
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A Képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
 
N a p i r e n d  tárgyalása:  
  
1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról, 2017. évre tervezett  
     feladatokról  

Előadó: Karvas János  polgármester 
 
2./ Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról 

Előadó: Karvas János polgármester 
 
3./ Beszámoló a falugondnok 2015-2016. évi tevékenységéről  
     Előadó: Baranyai Miklósné  falugondnok 
 
4./ Közmeghallgatás  
 
Előadók a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztéseket ismertették.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Mikóczi Sándor érdeklődő lakos elmondta, hogy az orvosi rendelő működése nagyon 
fontos, ha kell, mobil rámpával oldják meg az akadálymentesítést.  
 
Karvas János polgármester válaszában elmondta, hogy újabb 3 évre 
meghosszabbította a tisztifőorvos asszony a rendelő működési engedélyét.  
 
Karvas Zoltánné érdeklődő lakos kérte, hogy a Zrínyi utcában a járda tisztántartására 
intézkedjék az önkormányzat, mert nem lehet rajta közlekedni. Ne az országúton 
kelljen a gyalogosoknak járni. Kérte, egész évben figyeljenek rá. A hóeltakarításra is 
legyen gondjuk.  
 
Karvas János polgármester válaszában elmondta, hogy új járda építését anyagi 
fedezet hiányában nem tervezik. A Zrínyi utcai járda járhatóvá tételére odafigyelnek.  
 
Karvas Ágoston érdeklődő lakos kérdezte, hogy mi a módja, hogy változzon a „kutya 
helyzet” Bakonyszentivánon?  
 
Karvas János polgármester elmondta, hogy a falugondnokot megbízta, hogy az utcán 
kóborló kutyákról készítsen fényképeket. A járási ügysegéddel konzultált, a fényképek 
bizonyítékok, melyeket csatolnak a feljelentésekhez.  A hivatal figyelemfelhívó 
tájékoztatókat küldött ki minden ebtulajdonosnak.  
 
Sárközi Zsuzsanna érdeklődő lakos javasolta, hogy a temetőbe építsenek urnafalat.  
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Karvas Levente érdeklődő lakos javasolta, hogy a hangosbemondót nézessék meg 
szakemberrel, mert nem mindenhol lehet hallani a hirdetéseket. Javasolta továbbá, 
hogy napi háromszor, különböző időpontokban hirdessenek, hogy minél többen 
meghallják. 
 
Valdinger Imréné érdeklődő lakos felhívta a figyelmet, hogy gondot jelenthet, ha a 
háziorvos nyugdíjba megy, mert az utánpótlás nem biztosított. Szankcionálja az  
önkormányzat a hóeltakarítást, fűnyírást, parlagfűirtást elmulasztókat.  
 
Karvas Ágoston érdeklődő lakos kérdezte, hogy a romos házakkal mi a terve az 
önkormányzatnak? 
 
Karvas János polgármester válaszában elmondta, hogy az urnafal építését 
betervezik. A hangosbemondót szakemberrel felülvizsgáltatják. A romos házak 
tulajdonosai felszólítását és büntetését megkezdte a járási hivatal építésügyi osztálya.  
 
Nyári István érdeklődő lakos elmondta, hogy mint közfoglalkoztatott nem biztosít 
részére munkaruhát az önkormányzat. Már régóta saját ruhájában dolgozik.  
 
Karvas János polgármester válaszában elmondta, hogy a felvetett probléma 
munkaügyi kérdés, nem tartozik a falugyűlésre. A munkáltató és munkavállaló ügye. 
Arra törekszik, hogy a jövőben kapjanak munkaruhát a közfoglalkoztatottak, 
megbecsülés szempontjából is vannak tervei.  
 
Mikóczi Sándor érdeklődő lakos azt kívánta a képviselő-testületnek, legyen sikeres 
évük a 2017.  
 
Karvas János polgármester megköszönte a hozzászólásokat, jókívánságait fejezte ki.  
 
 
5./ Egyéb ügyek  
 

Idősek napi támogatás 
Előadó: Karvas János polgármester 

 

Előadó javasolta, hogy 2000 Ft/fő támogatást biztosítsanak a nyugdíjasoknak. A 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 2000 Ft/fő támogatást nyújt. Kérte a testület 
döntését.  

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta a következő határozatát: 
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67/2016. (XII. 12.) határozat 

BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata  
Képviselő testülete a 60 éven felüli nyugdíjas és  
nyugdíjszerű ellátásban részesülő bakonyszentiváni 
lakosoknak 2000 Ft/fő karácsonyi támogatást biztosít. 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatások kifizetésére 
intézkedjék:  

 
Határidő: 2016. december 23.  
Felelős:    Karvas János  
                 polgármester 
 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  19,10 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja.  
 

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


