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Önkormányzati Képviselő-testület 
B A K O N Y S Z E N T I V Á N 
 
Szám: 13/2012.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. 
december 7-én 19 órakor megtartott   nyilvános   üléséről.   
 
Az ülés helye: Bakonyszentiván, Rákóczi u. 37.  
 
Jelen 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: Karvas János képviselő                           
 
 
 
Ledó Edit polgármester 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./ Felhatalmazás Megállapodás -  a köznevelési intézmények állami fenntartásba 

vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó 
létszám átadásról, valamint a feladatellátásához kapcsolódó vagyonelemek, jogok 
és kötelezettségek megosztásáról  - aláírására  

      Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
2./ Oktatási-nevelési feladatokat ellátó intézményi társulás megszüntetése  
      Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
3./ Felhatalmazás a Közös Fenntartású Körzeti Általános Iskola Pápateszér  
     állami fenntartásba- és működtetésbe adása során a közös  
     vagyonnal történő rendelkezésre  
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
4./ Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Csót-Béb-Nagygyimót-Bakonyszentiván-

Nagydém megszüntetése  
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
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5./ Felhatalmazás Megállapodás -  a köznevelési intézmények állami fenntartásba 
vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó 
létszám átadásról, valamint a feladatellátásához kapcsolódó vagyonelemek, jogok 
és kötelezettségek megosztásáról  - aláírására  

      Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
6./ Könyvtári szolgáltatás nyújtásáról és igénybevételéről szóló megállapodás  
    Előadó: Ledó Edit polgármester 
 

 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta.  
 
 
 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1./ Felhatalmazás Megállapodás -  a köznevelési intézmények állami fenntartásba 

vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó 
létszám átadásról, valamint a feladatellátásához kapcsolódó vagyonelemek, jogok 
és kötelezettségek megosztásáról  - aláírására  

      Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a tankerületi igazgató értesítette a gesztor 
önkormányzatot, hogy 2012. december 10-ére aláírásra elő kell készíteni az iskola 
állami fenntartásba és működtetésbe adását. Az ehhez szükséges döntéseket soron 
kívül meg kell hozni. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 

 
 

59/2012. (XII. 7.) határozat  
 

BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-
testülete felhatalmazza Pápateszér Község 
Polgármesterét, hogy a Közös Fenntartású Körzeti 
Általános Iskola Pápateszér állami fenntartásba- és 
működtetésbe adása céljából a Megállapodást (a 
köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével 
összefüggő intézmény átadás-átvételről, a 
feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a 
feladatellátásához kapcsolódó vagyonelemek, jogok és 
kötelezettségek megosztásáról) aláírja.  
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Felkéri a Polgármestert, hogy erről Pápateszér Község 
Polgármesterét értesítse.  
 
Határidő: 2012. december 10.  
Felelős:    Ledó Edit polgármester 

 
 
 

2./ Oktatási-nevelési feladatokat ellátó intézményi társulás megszüntetése  
      Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a Közös Fenntartású Körzeti Általános 
Iskola 2013. január 1-jétől állami fenntartásba és működtetésbe került. Ezért 
javasolta, hogy a működtetésére 1999. március 25-én létrehozott társulást 
szüntessék meg 2012. december 31-ével. Kérte a testület döntését.  
 

 
 

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

 
 

60/2012. (XII. 7.) határozat  
 

BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Közös Fenntartású Körzeti Általános Iskola 
Pápateszér fenntartására és működtetésére 1999. március 
25. napjával létrejött Oktatási-nevelési feladatokat ellátó 
intézményi társulást - az intézmény 2013. január 1-jétől 
állami fenntartásba és működtetésbe adása  miatt - 2012. 
december 31. napjával megszünteti.  

 
 
3./ Felhatalmazás a Közös Fenntartású Körzeti Általános Iskola Pápateszér  
     állami fenntartásba- és működtetésbe adása során a közös  
     vagyonnal történő rendelkezésre  
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a pápateszéri  iskola 
épületéhez 1985-ben és 1989-ben épült un. új épületek közös 
tulajdonban vannak. Az  iskola állami fenntartásba és működtetésbe 
adásához szükség van felhatalmazásra a közös vagyonnal történő 
rendelkezésre. Kérte a testület döntését.  

 
 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
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61/2012. (XII. 7.) határozat  
 

BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-
testülete felhatalmazza Pápateszér Község 
Polgármesterét, hogy a Közös Fenntartású Körzeti 
Általános Iskola Pápateszér állami fenntartásba- és 
működtetésbe adása során a Pápateszér, 482. hrsz-ú, Ady 
u. 3. sz. alatti  újonnan (1985-ben és 1989-ben) épült 
közös tulajdonú (Pápateszér 52 %, Bakonytamási 32 %, 
Bakonyszentiván 11 %, Bakonyság 5 %) épületvagyonnal 
rendelkezzék.  
Felkéri a Polgármestert, hogy erről Pápateszér Község 
Polgármesterét értesítse.  
 
Határidő: 2012. december 10.  
Felelős:    Ledó Edit polgármester 
 

 
4./ Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Csót-Béb-Nagygyimót-Bakonyszentiván-

Nagydém megszüntetése  
     Előadó: Ledó Edit polgármester 

 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a csóti általános Iskola 2013. január 1-jétől 
állami fenntartásba és működtetésbe került. Ezért javasolta, hogy a működtetésére  
létrehozott társulást szüntessék meg 2012. december 31-ével. Kérte a testület 
döntését.  

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

 
 

62/2012. (XII. 7.) határozat  
 

BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Csót-
Béb-Nagygyimót-Bakonyszentiván-Nagydém   társulást - 
az intézmény 2013. január 1-jétől állami fenntartásba és 
működtetésbe adása  miatt - 2012. december 31. napjával 
megszünteti.  

 
 
 
5./ Felhatalmazás Megállapodás -  a köznevelési intézmények állami fenntartásba 

vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó 
létszám átadásról, valamint a feladatellátásához kapcsolódó vagyonelemek, jogok 
és kötelezettségek megosztásáról  - aláírására  

      Előadó: Ledó Edit polgármester 
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Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a tankerületi igazgató értesítette a gesztor 
önkormányzatot, hogy 2012. december 10-ére aláírásra elő kell készíteni az iskola 
állami fenntartásba és működtetésbe adását. Az ehhez szükséges döntéseket soron 
kívül meg kell hozni. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 

 
63/2012. (XII. 7.) határozat  

 
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-
testülete felhatalmazza Csót Község Polgármesterét, hogy 
a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Csót-Béb-
Nagygyimót-Bakonyszentiván-Nagydém   Általános 
Iskolája (8558 Csót, Rákóczi u. 29.) állami fenntartásba- és 
működtetésbe adása céljából a Megállapodást (a 
köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével 
összefüggő intézmény átadás-átvételről, a 
feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a 
feladatellátásához kapcsolódó vagyonelemek, jogok és 
kötelezettségek megosztásáról) aláírja.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről Csót Község 
Polgármesterét értesítse.  
 
Határidő: 2012. december 10.  
Felelős:    Ledó Edit polgármester 

 
 
 
 
6./ Könyvtári szolgáltatás nyújtásáról és igénybevételéről szóló megállapodás  
 
      Előadó: Ledó Edit polgármester 

 
 

Előadó ismertette az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet 
Veszprém levelét, melyben tájékoztatást adott arról, hogy a jelenlegi mozgókönyvtári 
ellátás a jövő évben megváltozik. Az elfogadott törvénymódosítás, valamint a 
tervezett jogszabályok alapján a megyei könyvtár működteti a kistelepülések 
könyvtári ellátását biztosító rendszert,  de változatlan formában az eddigi 
szolgáltatót, a pápai Jókai Mór Városi Könyvtárat bevonva a feladatellátásba.  
A képviselő-testületnek a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. 
törvény 64. § (2) bekezdése szerint két lehetősége van, vagy nyilvános könyvtár 
fenntartásával, vagy a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti 
kötelező feladatát.  
Amennyiben a képviselő-testület úgy ítéli meg, hogy továbbra is megrendeli a 
könyvtári szolgáltatásokat, akkor a megállapodást legkésőbb 2012. december 31-ig 
meg kell kötni.  
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Kérte a testült döntését.  
 

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

 
64/2012. (XII. 7.) határozat  

 
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-
testülete kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az önkormányzat 
kötelező feladat ellátását a könyvtári szolgáltatás 
megrendelésével biztosítja a lakosság számára. A 
szolgáltatást az Eötvös Károly Megyei Könyvtár (8200 
Veszprém, Komakút tér 3.) biztosítja a Jókai Mór Városi 
Könyvtár (8500 Pápa, Fő tér 1. Várkastély) bevonásával 2013. 
január 1-jétől.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a "Megállapodás a 
könyvtári szolgáltatás nyújtásáról és igénybevételéről" 
szerződést az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és 
Közművelődési Intézettel (8200 Veszprém, Komakút tér 3.) 
aláírja, amelynek hatálya 2013. január 1-jétől határozatlan 
ideig tart.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást kösse meg.  
Határidő: 2012. december 31.  
Felelős:    Ledó Edit polgármester 

 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19,30 órakor bezárta.  
  
 
 

K. m. f. 
  
 
 
Fehér Mária                                                                                             Ledó Edit 
körjegyző                                                                                                polgármester 
címzetes főjegyző 
 


