Önkormányzati Képviselő-testület
BAKONYSZENTIVÁN
Szám: 3/2013.
Jegyzőkönyv
Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február
14-én 18 órakor megtartott
nyilvános
üléséről, falugyűlésről és
közmeghallgatásról.
Az ülés helye: Bakonyszentiván, Rákóczi u. 37.
Jelen voltak: Ledó Edit polgármester,
Baranyai Miklósné, Mázi József k é p v i s e l ő k
Tanácskozási joggal meghívottak: Fehér Mária címzetes főjegyző
Koncz Gáborné köztisztviselő
Sárközi Zsuzsanna Roma NÖK elnök
Távol maradt: Földing Zoltán alpolgármester, Karvas János képviselő
Lakosság részéről: 3 fő
Ledó Edit polgármester 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:

Napirend
1./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése
Előadó: Ledó Edit polgármester
2./ Tájékoztató a község természeti és lakott környezetének állapotáról
Előadó: Ledó Edit polgármester
3./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2012. évi munkájáról
Előadó: Baranyai Miklósné falugondnok
4./ Közmeghallgatás
5./ Egyéb ügyek
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
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Napirend tárgyalása:
1./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése
Előadó: Ledó Edit polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztéseket, határozati javaslatot és
rendelettervezetet ismertette.
Hozzászólások:
Mázi József képviselő kérdezte, hogy a bevételekből miért vonnak el 492.301 Ftot?
Koncz Gáborné köztisztviselő válaszában elmondta, hogy a 2011. évi iparűzési
adó alap 0,5 %-át vonja el a központi költségvetés, akkor is, ha nincs iparűzési adó
a községben.
Mázi József képviselő véleménye szerint meg kellene fontolni az iparűzési adó
bevezetését.
Ledó Edit polgármester elmondta, hogy számításokat végeznek az iparűzési adó
bevezetésére.
Kérte a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot és rendelettervezetet
fogadja el.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő
határozatát:
7/2013. (II. 14.) határozat
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzati Képviselő-testülete
a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható
összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet)
változatlan formában jóváhagyja.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a következő rendeletét:
3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzati Képviselő-testülete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a mellékelt rendeletet alkotja.
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2./ Tájékoztató a község természeti és lakott környezetének állapotáról
Előadó: Ledó Edit polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a jelenlevők
véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A község természeti és lakott környezetének állapotáról szóló tájékoztatót a
képviselő-testület és a falugyűlés résztvevői tudomásul vették.
3./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2012. évi munkájáról
Előadó: Baranyai Miklósné falugondnok
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette.
Hozzászólások:
Ledó Edit polgármester megköszönte Baranyai Miklósné falugondnok 2012. évben
végzett lelkiismeretes munkáját. Javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el a
falugondnok beszámolóját. Kérte a testület döntését.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavat és tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatát:
8/2013. (II. 14.) határozat
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzati Képviselő-testülete
a falugondnoki szolgálat 2012. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadta.
4./ Közmeghallgatás
Lukács Gyula érdeklődő lakos felvetette, hogy a családsegítő szolgálat által
biztosított élelmiszer csomagokat miért nem igényelte az önkormányzat.
Ledó Edit polgármester válaszában elmondta, hogy nem volt tudomásuk az
élelmiszersegély akcióról.
Buchvald Attila érdeklődő lakos elmondta, hogy a Szőlő útnak vannak kritikus
részei, ahol nem lehet közlekedni.
Ledó Edit polgármester válaszában elmondta, hogy a 2013. évi költségvetésben
tervezték a Szőlő út javítását.
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Muzslai Ernőné érdeklődő lakos javasolta, hogy a szülőket hívják össze és
szervezzenek gyermeknapot. Legyen műsor, bábelőadás, hadd szórakozzanak a
gyerekek.
Ledó Edit polgármester a javaslatra válaszolva elmondta, hogy a szervezésben
szívesen segít az önkormányzat.
5./ Egyéb ügyek
-

Napköziotthonos Óvoda Pápateszér
javaslata
Előadó: Ledó Edit polgármester

2013. évi költségvetési

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt költségvetés tervezetet ismertette. Kérte a testület
döntését.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatát:
9/2013. (II. 14.) határozat
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzati Képviselő-testülete
mint a Pápateszér, Bakonyság és Bakonyszentiván Községi
Önkormányzatok Óvodai Intézményi Társulása tagjaként
a Napköziotthonos Óvoda Pápateszér 2013. évi
költségvetési javaslatával egyetért.
Felkéri a polgármestert, hogy erről a gesztor Pápateszér
Község Önkormányzatát értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Ledó Edit
polgármester

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést, falugyűlést,
közmeghallgatást 19,40 órakor bezárta.

K. m. f.

Fehér Mária
címzetes jegyző

Ledó Edit
polgármester
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