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Önkormányzati Képviselő-testület 
B A K O N Y S Z E N T I V Á N 
 
Szám: 6/2012.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. 
május 24-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  
                                                        Nagy Ferenc elnök-helyettes Német                 
                                                        Nemzetiségi Önkormányzat  
                                                        Bakonyszentiván                                                         
                                                        Sárközi Zsuzsanna elnök Roma                    
                                                        Nemzetiségi Önkormányzat  
                                                        Bakonyszentiván 
                                                        Rendőrkapitányság Pápa részéről: 
                                                        Bauer Tibor r. szds. 
                                                        Varga Csaba r. ftörm. kmb 
                                                        Pápai Többcélú Kistérségi Társulás                    
                                                        Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata  
                                                        részéről: 
                                                        Kazinczi Gabriella családgondozó 
                                                        Májerné Reiter Beáta családgondozó 
 
 
Távol maradt: Földing Zoltán alpolgármester  
                       Karvas János képviselő                           
 
Lakosság részéről: 6 fő választópolgár 
 
 
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./ Beszámoló Bakonyszentiván község közbiztonsági helyzetéről, a  
     közbiztonság  érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos  
     feladatokról  
     Előadó: Varga Csaba r.ftőrm. körzeti megbízott 
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2./  Az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi  
     feladatai ellátásának értékelése  
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
3./ Helyi rendelet alkotása az egyes önkormányzati rendeletekben  
     szereplő szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről 
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
4./ Együttműködési megállapodás Bakonyszentiván Község  Önkormányzata és    
     Német Nemzetiségi Önkormányzat Bakonyszentiván   között a működési  
     feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról 
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
5./ Együttműködési megállapodás Bakonyszentiván Község  Önkormányzata és    
     Roma Nemzetiségi Önkormányzat Bakonyszentiván   között a működési  
     feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról 
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
6./ Egyéb ügyek 

 
 

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

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
1./ Beszámoló Bakonyszentiván község közbiztonsági helyzetéről, a  
     közbiztonság  érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos  
     feladatokról  
     Előadó: Varga Csaba r.ftőrm. körzeti megbízott 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt  beszámolót ismertette. Kérte a képviselők 
hozzászólását.  
 
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Mázi József képviselő felvetette, hogy amikor az önkormányzat kérte, hogy 
keressék az eltűnt bakonyszentiváni lakost, a rendőrök csak későn kezdték 
keresni.  
 
Bauer Tibor r. szds. Köszöntötte az ülés résztvevőit. A felvetésre válaszolva 
elmondta, hogy hozzátartozó bejelentésére kereshetnek eltűnt személyt. 
Amikor a bejelentést megteszik, körözést bocsátanak ki, nem helyben kutatást 
végeznek. Mihelyt több információt szereztek, a környék kutatását 
végrehajtották. Utólag könnyebb ítéletet mondani. Az akkori információk 
alapján tették a dolgukat. Nem arról volt szó, hogy a rendőrség nem kezdte 
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meg a kutatást. A bűnügyi osztály folytatja az adatgyűjtést. A kutatást 
megszervezték, a szomszédos településekről is kaptak segítséget ehhez.  
A beszámolóval kapcsolatban elmondta, hogy érdekes tendencia figyelhető 
meg, a lopások száma 50-60 %-ra csökkent. Szerteágazó bűncselekmény 
szám tapasztalható. 2010-ben csökkent, 2011-ben emelkedett a bűnesetek 
száma. 3 lezárt ügy volt 2011-ben, külterületi lopás, gázolaj eltulajdonítás. 
Közlekedési baleset a községben nem volt.  
 
Ledó Edit polgármester elmondta, hogy március közepén lopásról tett 
bejelentést a körzeti megbízott Varga Csabának. Ő azt javasolta, hogy szóljon 
be a Rendőrkapitányságra. Varga Csaba kijött, sikerült elrettentenie az 
elkövetőt. Azonnal reagált a bejelentésre  a körzeti megbízott. A gyors 
intézkedését megköszönte.  
A körzeti megbízottaknak és vezetőiknek megköszönte a 2011. évben 
Bakonyszentiván község érdekében végzett munkáját, segítségét, további 
munkájukhoz sok sikert és kitartást kívánt. Kérte a testület döntését a 
beszámoló elfogadásáról.  
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
 
 
21/2012. (V. 24.) határozat  
 
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzati 
Képviselő-testülete Bakonyszentiván község  
közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság   
érdekében tett intézkedésekről és az azzal  
kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót  
elfogadta.  

 
 
 

Bauer Tibor rendőr szds.  és Varga Csaba r. ftőrm.  az ülésről 19,20 órakor   
eltávoztak.  
 
 
2./  Az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi  
     feladatai ellátásának értékelése  
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a 
jelenlevők hozzászólását.  
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Kazinczi Gabriella családgondozó megköszönte a meghívást, köszöntötte 
az ülés résztvevőit. Ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt beszámolót a 
Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi munkájáról. 
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Májerné Reiter Beáta családgondozó köszöntötte az ülés résztvevőit.  
Beszámolt a Családsegítő Szolgálat 2011. évi tevékenységéről.  
  
Ledó Edit polgármester megköszönte a családgondozók 2011. évi 
tevékenységét, munkájukhoz további sikereket kívánt. Kérte a testület 
döntését.  
 
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 
22/2012. (V. 24.) határozat  
 
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzati 
Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 
ellátásának értékeléséről készült előterjesztést  
elfogadja.  
Felkéri a Polgármestert, hogy az értékelést a  
Veszprém Megyei Kormányhivatal   
Szociális és Gyámhivatalának küldje meg.  
 
Határidő: 2012. május 31.  
Felelős:   Ledó Edit 
                polgármester 

 
 

Kazinczi Gabriella és Májerné Reiter Beáta családgondozók az ülésről 19,35 
órakor eltávoztak.  

 
3./ Helyi rendelet alkotása az egyes önkormányzati rendeletekben   
     szereplő szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről 
     Előadó: Ledó Edit polgármester 

 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet és  
indokolást ismertette. Kérte a testület döntését.  

 
 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:  
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      8/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet 
 
 
     BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
     az egyes önkormányzati rendeletekben szereplő  
     szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről 

a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 

4./ Együttműködési megállapodás Bakonyszentiván Község  Önkormányzata és    
     Német Nemzetiségi Önkormányzat Bakonyszentiván   között a működési  
     feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról 
     Előadó: Ledó Edit polgármester 

 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, határozati javaslatot és 
együttműködési megállapodás tervezetet ismertette. Elmondta, hogy a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Bakonyszentiván az együttműködési 
megállapodást 6/2012. (V. 24.) határozatával elfogadta. Kérte a testület 
döntését.  
 

 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 
23/2012. (V. 24.) határozat  
 
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzati  
Képviselő-testülete megtárgyalta a Német  
Nemzetiségi Önkormányzat Bakonyszentiván  
Képviselő-testületével kötendő együttműködési 
megállapodást, és azt a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a megállapodást Bakonyszentiván Község 
Önkormányzata nevében aláírja. 
 
Határidő: 2012. június 1. 
Felelős:   Ledó Edit polgármester 
 
 
 

5./ Együttműködési megállapodás Bakonyszentiván Község  Önkormányzata és    
     Roma Nemzetiségi Önkormányzat Bakonyszentiván   között a működési  
     feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról 
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
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Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, határozati javaslatot és 
együttműködési megállapodás tervezetet ismertette. Elmondta, hogy a 
Roma  Nemzetiségi Önkormányzat Bakonyszentiván az együttműködési 
megállapodást 6/2012. (V. 24.) határozatával elfogadta. Kérte a testület 
döntését.  
 

 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát:  
 
 
24/2012. (V. 24.) határozat  
 
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzati  
Képviselő-testülete megtárgyalta a Roma  
Nemzetiségi Önkormányzat Bakonyszentiván  
Képviselő-testületével kötendő együttműködési 
megállapodást, és azt a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a megállapodást Bakonyszentiván Község 
Önkormányzata nevében aláírja. 
 
Határidő: 2012. június 1. 
Felelős:   Ledó Edit polgármester 
 
 

6./ Egyéb ügyek 
 
- A hittantáborozók támogatása  
  Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
 
Előadó ismertette a csóti Római Katolikus Plébánia támogatást kérő levelét. 
Javasolta, hogy 20 ezer Ft támogatást adjanak.  Kérte a testület döntését.  
 

 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
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25/2012. (V. 24.) határozat 
 
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzati Képviselő-testülete a csóti 
Római Katolikus Plébánia részére a bakonyszentiváni hittanos gyermekek 
táboroztatásához  20.000 Ft támogatást biztosít.  
Felkéri a Polgármestert, hogy erről Horváth Tamás plébánost értesítse, a 
támogatási szerződés megkötésére és a támogatás  átutalására 
intézkedjék.  
 
Határidő: 2012. június 15.   
Felelős:  Ledó Edit 
               polgármester 
 
 
- Általános iskolai tanulók kirándulásának támogatása 
     Előadó: Ledó Edit polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy az általános iskolások 
kirándulásához kérte az igazgató a már hagyománnyá vált támogatást. 11 
gyermeket érint Bakonyszentivánról. Javasolta, hogy 1000 Ft-tal járuljanak 
hozzá a kirándulás költségeihez tanulónként.  
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
 
 
 

26/2012. (V. 24.) határozat 
 
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzati  
Képviselő-testülete a pápateszéri Körzeti  
Általános Iskolába járó,  bakonyszentiváni általá- 
nos iskolai tanulók kiránduláshoz 11 ezer Ft 
támogatást biztosít. 

    Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás 
    kifizetésére intézkedjék.  
 
    Határidő: azonnal  
    Felelős:  Ledó Edit 
                  polgármester 

 
 

- Bejelentések 
 

Nagy Ferenc elnök-helyettes (Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Bakonyszentiván) kérte, hogy a buszfordulóban a gödrökbe terítsenek 
murvát, mert az autóbuszoknak nehéz a közlekedés. Örül annak, hogy 
hársfákat ültetett az önkormányzat a faluközpontba. A buszmegálló mögötti 
területet is rendbe kellene tenni. Ne legyen a falu szégyene.  
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Ledó Edit polgármester válaszában elmondta, hogy a murvát meghozatják 
és a gödröket feltöltik. A buszmegálló mögötti terület magántulajdonban 
van. A tulajdonost felszólítják a telek rendbetételére. Parkot kellene 
kialakítani a telken, ha sikerül az önkormányzat tulajdonába vagy 
kezelésébe venni a területet.  
 
Nyári István érdeklődő bejelentette, hogy lánctalpassal közlekednek a Jókai 
utcában, ami az utat tönkreteszi, mivel az útnak nincs alapja. Javasolta, 
hogy a buszforduló murvázásához 04-es murvát hozassanak.  
 
 

 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 20,15 órakor bezárta.  
  
 
 

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

 
 
 
 
 


