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Önkormányzati Képviselő-testület 
B A K O N Y S Z E N T I V Á N 
 
Szám: 5/2013.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 
25-én 19 órakor megtartott   nyilvános   üléséről.  
 
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  
 
Távol maradt: Földing Zoltán alpolgármester,  Karvas János képviselő                           
 
Lakosság részéről megjelent: 5 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:  
 

 
N a p i r e n d 

 
 

1./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.  
     (II. 10.)  önkormányzati rendelet módosításáról   
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
2./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2012. évi zárszámadásról és  
     pénzmaradvány jóváhagyásáról  
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
3./ A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési  
     szabályzatának jóváhagyása  
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
4./ Az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzései 
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
5./ Egyéb ügyek 
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Zárt ülésen: 
 
1./ Szociális kérelmek elbírálása  
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta.  

 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.  
     (II. 10.)  önkormányzati rendelet módosításáról   
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
 

 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és rendelettervezetet 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:    
 
 

7/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet   
 
BAKONYSZENTIVÁN  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.  
(II. 10.)  önkormányzati rendelet módosításáról  a mellékelt 
rendeletet alkotja.  
 
 
 

2./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2012. 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.  
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:  
 
 
 
 

8/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet   
 
BAKONYSZENTIVÁN  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az önkormányzat 2012. évi zárszámadásról és pénzmaradvány 
jóváhagyásáról a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 
 

4./ A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési  
     szabályzatának jóváhagyása  
     Előadó: Ledó Edit polgármester 

 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt SZMSZ tervezetet ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Ledó Edit polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a képviselő-
testület.  
 

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

12/2013. (IV. 25.) határozat   
 
BAKONYSZENTIVÁN  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a  Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
működési szabályzatát elfogadta.  
 
 

5./ Az Önkormányzat 2013. 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.  
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:    
 

13/2013. (IV. 25.) 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 2013. évben közbeszerzési 
tervben feltüntethető beszerzéseket (építési 
beruházást, felújítást, és szolgáltatás-
megrendelést) nem tervez, így közbeszerzési 
tervet elfogadni nem áll módjában. 
 
 

6./ Egyéb ügyek 
 
Nyári István érdeklődő lakos felvetette, hogy közfoglalkoztatásban ne olyan embert 
alkalmazzon az önkormányzat, akinek van feketén munkahelye, ne vegye el azoktól 
a kereseti lehetőséget, akik nem tudják más munkahelyen ledolgozni a 30 napot. 
Ellenkező esetben feljelentéssel él az ügyészségen.  
 
Ledó Edit polgármester válaszában elmondta, hogy a közfoglalkoztatás szervezése 
során arra törekszik, hogy minél több munkanélkülinek legyen lehetősége a 30 
napot ledolgozni. Az önkéntes munkalehetőséget is keresi, mert sajnos nem 
mindenki fér be a kapott keretbe. Figyelembe kell azt is venni, hogy megbízható 
szakemberekre lehet csak rábízni a gépeket. Azért nem kellett a korábbi évekhez 
hasonló összeget költeni a gépek javítására, mert hozzáértők dolgoztak a fűnyíró 
eszközökkel.  
 
Nyári István érdeklődő lakos elmondta, hogy ki kell szűrni a feketén dolgozókat. 
Véleménye szerint amióta nem a néhai Baranyai Miklós a polgármester, semmi 
fejlesztés nem volt a faluban. Ledó Edit nem csinált semmit.  
 
Ledó Edit polgármester válaszában felsorolta a 2006-2012. közötti fejlesztéseket.  
 
 
  
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19,55 órakor bezárta, a 
tanácskozást zárt ülésen folytatja.   
 
 

K. m. f. 
  
 
Fehér Mária                                                                            Ledó Edit 
címzetes jegyző                                                                      polgármester 
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