
Önkormányzati Képviselő-testület
Bakonyszentiván

Szám: 6/2015.  

J e g y z ő k ö n y v

Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 27-én  
18 órakor megtartott nyilvános  üléséről.  

Az ülés helye: Bakonyszentiván, Rákóczi u. 37. 

J e l e n   voltak:  Ledó Edit polgármester, Baranyai Miklósné, Szabó-Kovács Márta
                            k é p v i s e l ő k

Tanácskozási joggal meghívottak:    Fehér Mária címzetes főjegyző    
                                                          Koncz Gáborné köztisztviselő
                                                          Pápai Rendőrkapitányság részéről:
                                                                     Fűzfa László r. tzls.

Lakosság részéről megjelent: 1 fő 

Távol maradt: Földing Zoltán alpolgármester, Mázi József képviselő

Ledó  Edit  polgármester  köszöntötte  a  megjelenteket.  Megállapította,  hogy  az  5  fő
képviselő közül 3 fő megjelent, 2 fő távol maradt, a képviselő-testület határozatképes.  Az
ülést megnyitotta.

Javaslatot tett az ülés napirendjére: 

N a p i r e n d

1./ Beszámoló Bakonyszentiván község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság 
     érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 
     Előadó: Varga Csaba r.ftörm. körzeti megbízott

2./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról 
     Előadó: Ledó Edit polgármester

3./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és 
     pénzmaradvány jóváhagyásáról 
     Előadó: Ledó Edit polgármester

4./ Bakonyszentiván Község Önkormányzata Falugondnoki Szolgálat Szakmai  
     programjának módosítása 
     Előadó: Ledó Edit polgármester

5./ Pályázat benyújtása falugondnoki autó cseréjére 
     Előadó: Ledó Edit polgármester
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6./ Egyéb ügyek  

A Képviselő-testület a javasolt napirendet 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.

N a p i r e n d  tárgyalása:

1./ Beszámoló Bakonyszentiván község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság 
     érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 
     Előadó: Varga Csaba r.ftörm. körzeti megbízott

Előadó  távollétében  Fűzfa  László  r.tzls.  Kmb  csoportvezető  a  jegyzőkönyvhöz  csatolt
beszámolót ismertette. Kérte a képviselők véleményét. 

H o z z á s z ó l á s : 

Kapcsándi  Istvánné érdeklődő  választópolgár  kérte  a  rendőrség  segítségét  a
magánerdőkben elszaporodott lopáskárok megelőzésében. Kifigyelik az elkövetők, hogy
mikor utaznak el a faluból, akkor vágják ki a fákat. Felhívta még a figyelmet a lakatlan
házakban történt károkozásokra is. 

Ledó  Edit polgármester  a  körzeti  megbízottaknak  és  vezetőiknek  megköszönte
Bakonyszentiván község érdekében végzett munkáját, segítségét, további munkájukhoz
sok sikert  kívánt. Javasolta a beszámoló elfogadását. Kérte a testület döntését.  

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:

12/2015. (IV. 27.) határozat  

BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a Bakonyszentiván község 
közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről és az azzal 
kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót
elfogadta. 

2./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról 
     Előadó: Ledó Edit polgármester

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást és előzetes
hatásvizsgálatot ismertette. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Ledó Edit polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a képviselő-testület.
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletét:   

6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet  

BAKONYSZENTIVÁN  Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  a mellékelt 
rendeletet alkotja. 

3./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2014. évi zárszámadásról és 
     pénzmaradvány jóváhagyásáról 
     Előadó: Ledó Edit polgármester

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt  előterjesztést,  rendelettervezetet,  indokolást,  előzetes
hatásvizsgálatot  ismertette. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Ledó Edit polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a képviselő-testület.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletét: 

7/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelet  

BAKONYSZENTIVÁN  Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2014. évi zárszámadásról és pénzmaradvány 
jóváhagyásáról a mellékelt rendeletet alkotja. 

4./ Bakonyszentiván Község Önkormányzata Falugondnoki Szolgálat Szakmai  
     programjának módosítása 
     Előadó: Ledó Edit polgármester

Előadó  a  jegyzőkönyvhöz  csatolt  szakmai  programot   ismertette.  Kérte  a  képviselők
véleményét. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Ledó  Edit  polgármester  kérte  a  testület  döntését,  a  szakmai  program  módosítás
elfogadását.  
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 A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát: 

13/2015. (IV. 27.) határozat 

          BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata 
          Képviselő-testülete a Falugondnoki szolgáltatás 
          Szakmai program módosítását elfogadja. 

5./ Pályázat benyújtása falugondnoki autó cseréjére 
     Előadó: Ledó Edit polgármester

Előadó ismertette az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki
gazdaság  és  a  lakosság  számára  nyújtott  alapszolgáltatások  fejlesztésére  2015-től
igénybe  vehető  támogatások  részletes  feltételeiről  szóló  21/2015.  (IV.  17.)  MvM.
rendeletet.  Javasolta,  hogy  a  falugondnoki  autó  cseréjére  nyújtsák  be  a  pályázatot.  A
jelenlegi autó nem akadálymentesített,  ajtaja meghibásodott, jelentős költséggel tudnák
megjavíttatni, cseréje indokolt és szükséges. Kérte a testület döntését. 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:

14/2015. (IV. 27.) határozat  

BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság
és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe
vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM. rendelet
2.  §  (1)  bekezdése  a)  pontjában  megjelölt  kistérségi  közlekedési  szolgáltatás
fejlesztésére falugondnoki szolgáltatás  ellátásához kapcsolódóan (1. célterület)
aa)  pontja  szerint  pályázatot  nyújt  be  a  szociális  igazgatásról  és  szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
57. § (1) bekezdés Szociális alapszolgáltatások: 
a) pontja  szerinti  a  falugondnoki  és  tanyagondnoki  szolgáltatás   feladatok
ellátását szolgáló gépjármű cseréjére. 

A  szolgáltatásfejlesztés  szükségességét  az  indokolja,  hogy  a  jelenlegi
falugondnoki  autó  nem  akadálymentesített,  7  éves,  műszakilag  már  nem
megbízható.   

Határidő:  2015. május 4. 
Felelős:    Ledó Edit
                 polgármester
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6./ Egyéb ügyek  

    -  Az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzései
        Előadó: Ledó Edit polgármester

Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Ledó Edit  polgármester  javasolta,  hogy  a  határozati  javaslatot  fogadja  el  a  képviselő-
testület. 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:   

15/2015. (IV. 27.) határozat  

BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
–  a  polgármesteri  előterjesztés  elfogadásával  –  a
közbeszerzésekről  szóló  2011.  évi  CVIII.  törvény  33.  §-a  (1)
bekezdése  rendelkezéseire  figyelemmel  megállapítja,  hogy  az
Önkormányzat a 2015. évben közbeszerzési tervben feltüntethető
beszerzéseket  (építési  beruházást,  felújítást,  és  szolgáltatás-
megrendelést) nem tervez, így közbeszerzési tervet elfogadni nem
áll módjában. 

- Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által az orvosi ügyelet
           részére terepjáró beszerzésére benyújtandó pályázat támogatása 
          Előadó: Ledó Edit polgármester

Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést. Kérte a képviselők véleményét. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ledó Edit polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják el. Kérte a testület
döntését. 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:    

16/2015. (IV. 27.) határozat

Bakonyszentiván  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete támogatja  a
Pápakörnyéki  Önkormányzatok  Feladatellátó  Társulása  Társulási  Tanácsa  azon
döntését,  hogy  az  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból  nyújtandó,  a
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vidéki  gazdaság és a lakosság számára nyújtott  alapszolgáltatások fejlesztésére
2015-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.)
MvM.  rendelet  szerint  pályázatot  nyújt  be  melyben  a  következő  fejlesztéseket
kívánja megvalósítani:
 
- Terepjáró személygépjármű beszerzése a társulás működési területén lévő egyéb
közösségi  célú szolgáltatások ellátására
- Megvalósítás helye: 8500 Pápa, Anna tér 11., 2885 hrsz.
 
A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a fenti fejlesztés a település szempontjából
előnyös és szükséges.

Felkéri a polgármestert, hogy erről a Társulást értesítse. 

Határidő:  azonnal
Felelős:    Ledó Edit
                 polgármester

- Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 6/2015. (III. 31.) 
  határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben történő         
megállapítása 
 Előadó: Ledó Edit polgármester

Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést. Kérte a képviselők véleményét. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ledó Edit polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják el. Kérte a testület
döntését. 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:    

17/2015. (IV. 27.) határozat

Bakonyszentiván  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Pápakörnyéki
Önkormányzatok  Feladatellátó  Társulás  Társulási  Tanácsa  6/2015.  (III.  31.)
határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben történő
megállapításával egyetért.
Felkéri a polgármestert, hogy erről a Társulást értesítse. 

Határidő:  azonnal
Felelős:    Ledó Edit
                 polgármester
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- Helyi rendelet alkotása a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról
szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ledó Edit polgármester

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást és előzetes
hatásvizsgálatot ismertette. Kérte a képviselők véleményét. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Ledó Edit polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a képviselő-testület.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletét:   

8/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet  

BAKONYSZENTIVÁN  Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a települési támogatásról
és egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. 
(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
a mellékelt rendeletet alkotja. 

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  19,45  órakor bezárta. 

K. m. f.

Fehér Mária                                                                                             Ledó Edit
címzetes főjegyző                                                                                    polgármester
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