
Önkormányzati Képviselő-testület
Bakonyszentiván

Szám: 5/2015.  

J e g y z ő k ö n y v

Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 2-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, Mázi József          k é p v i s e l ő k

Tanácskozási joggal meghívott:    Fehér Mária címzetes főjegyző    

Távol maradt: Szabó-Kovács Márta képviselő

Ledó  Edit  polgármester  köszöntötte  a  megjelenteket.  Megállapította,  hogy  az  5  fő
képviselő közül 4 fő megjelent, 1 fő távol maradt, a képviselő-testület határozatképes.  Az
ülést megnyitotta.

Javaslatot tett az ülés napirendjére: 

N a p i r e n d

1.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok 
     számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
     Előadó: Ledó Edit polgármester

2.)  A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési 
      szabályzatának módosítása  
        Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző

3./ Egyéb ügyek  

A Képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.

N a p i r e n d  tárgyalása:

1.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok 
     számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
     Előadó: Ledó Edit polgármester

Előadó  a  jegyzőkönyvhöz  csatolt  előterjesztést,  rendelettervezetet  és  indokolást
ismertette. Kérte a képviselők véleményét. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Ledó Edit polgármester kérte a testület döntését, a rendelettervezet  elfogadását.  

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletét: 

5/2015. (IV. 9.) önkormányzati rendelet  

BAKONYSZENTIVÁN  Község Önkormányzata
Képviselő-testülete helyi népszavazás 
kezdeményezéséhez szükséges számú 
választópolgárok számáról mellékelt rendeletet 
alkotja. 

2.)  A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési 
      szabályzatának módosítása  
        Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette. Kérte a
képviselők véleményét. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Ledó Edit  polgármester kérte a testület döntését, az SZMSZ módosítás elfogadását.  

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát: 

10/2015. (IV. 2.) határozat 

BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti 
és működési szabályzatának módosítását és az egységes 
szerkezetű SZMSZ-t az előterjesztés szerint elfogadja. 

3./ Egyéb ügyek 

-   Általános iskolai tanulók kirándulásának támogatása
    Előadó: Ledó Edit polgármester

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy az általános iskolások kirándulásához kérte
az  igazgató  a  már  hagyománnyá  vált  támogatást.  11  gyermeket  érint
Bakonyszentivánról.  Javasolta,  hogy  1000  Ft-tal  járuljanak  hozzá  a  kirándulás
költségeihez tanulónként. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:

11/2015. (IV. 29.) határozat  

BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a Pápateszéri Általános Iskolába
járó,  bakonyszentiváni általános iskolai tanulók
kiránduláshoz 11 ezer Ft támogatást biztosít.

    Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás
    kifizetésére intézkedjék. 

    Határidő: azonnal 
    Felelős:  Ledó Edit
                  polgármester

- Falunap szervezése
  Előadó: Ledó Edit polgármester

Előadó tájékoztatta a képviselőket a falunap tervezett programjairól. 

A javasolt programokkal  a képviselők egyetértettek. 

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  19  órakor bezárta. 

K. m. f.

Fehér Mária                                                                                             Ledó Edit
címzetes főjegyző                                                                                    polgármester
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