
Önkormányzati Képviselő-testület
Bakonyszentiván

Szám: 7/2015.  

J e g y z ő k ö n y v

Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 26-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, Szabó-Kovács Márta  k é p v i s e l ő k

Tanácskozási joggal meghívott:    Fehér Mária címzetes főjegyző    

Távol maradt:, Mázi József 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./ Az önkormányzat 2014.  évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 
     értékelése
     Előadó: Ledó Edit polgármester

2./ Könyvtár nyitvatartási idejének meghatározása 
     Előadó: Ledó Edit polgármester

3./ Egyéb ügyek 

Z á r t   ülésen:

1./ Települési támogatási kérelmek elbírálása 
     Előadó: Ledó Edit polgármester

A Képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
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N a p i r e n d  tárgyalása:

1./ Az önkormányzat 2014.  évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 
     értékelése
     Előadó: Ledó Edit polgármester

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Ledó Edit polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérte a testület 
döntését. 

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

18/2015. (V. 26.) határozat 

BAKONYSZENTIVÁN  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete az önkormányzat 2014.  évi
gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatai
ellátásának  értékeléséről  készült  előterjesztést
elfogadja. 

Felkéri a Polgármestert, hogy az értékelést a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Igazságügyi
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának
küldje meg. 

Határidő:  2015. május 31.  
Felelős:    Ledó Edit
                polgármester

2./ Könyvtár nyitvatartási idejének meghatározása 
     Előadó: Ledó Edit polgármester

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Ledó Edit polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérte a testület 
döntését. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:    
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19/2015. (V. 26.) határozat 

BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a könyvtári szolgáltató hely
nyitvatartását a következők szerint határozza meg: 
kedd 15-17 óra
szombat 15-17 óra

Felkéri a Polgármestert, hogy erről a megyei könyvtárt
értesítse. 

Határidő: azonnal
Felelős:  Ledó Edit
               polgármester

3./ Egyéb ügyek 

Ledó  Edit polgármester  tájékoztatta  a  képviselő-testületet  az  önkormányzati  feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati lehetőségekről. 
Árajánlatot kért az orvosi rendelő akadálymentesítésére (melynek határideje 2016. évben lejár) 
és járdafelújításra (óvodától buszmegállóig), valamint a Rákóczi és Széchenyi utcai csapadékvíz
elvezető árkok felújítására. Az árajánlatok beérkezése után tájékoztatja a képviselőket. 

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  19,20  órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja.  

K. m. f.

Fehér Mária                                                                                             Ledó Edit
címzetes főjegyző                                                                                    polgármester
címzetes főjegyző                                                                                    polgármester
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