CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009
e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu
Szám: 1/2013.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 17.00
órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Jelen voltak: Straub Dávid alpolgármester
Dömötör András
Fuchs Andrásné
Horváth Attila
Springmann Mihály önkormányzati képviselő
Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző
Földvári Erzsébet, Csehbányai Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Peidl Jánosné HVI elnöke
A meghívottak közül megjelent és minden napirendi pont tárgyalásánál jelen volt:
dr. Ádám Renáta jegyző
Peidl Jánosné HVI elnöke
Straub Dávid alpolgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket,
és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület teljes létszámban megjelent,
így határozatképes.
A nyilvános testületi ülést megnyitotta.
Alpolgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő nyilvános ülés
napirendi javaslatát fogadja el.
A képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértett és 4 igen szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Csehbánya Község Önkormányzat 1/2013. (I.23.) számú Kt. határozata:

1

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 23-i rendkívüli
nyilvános ülésének napirendje:
1.) Tájékoztató az időközi polgármester választás végleges eredményéről,
megbízólevél átadása (eskütétel)
Előadó: Fuchs Andrásné
Ügyrendi- Jogi- Igazgatási, Vagyonnyilatkozat-kezelő- és Ellenőrző Bizottság elnöke
Peidl Jánosné HVB elnöke
2.) Tájékoztató Dömötör András önkormányzati képviselő megválasztásáról
megbízólevél átadása (eskütétel)
Előadó: Straub Dávid polgármester
Peidl JánosnéHVB elnöke
3.) Polgármesteri program ismertetése.
Előadó: Straub Dávid polgármester
4.) Polgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó: Fuchs Andrásné
Ügyrendi- Jogi- Igazgatási, Vagyonnyilatkozat-kezelő- és Ellenőrző Bizottság elnöke
5.) Csehbányai Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
Megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Straub Dávid polgármester
6.) Előterjesztés Soproni János 8445 Csehbánya, Fő u. 31. száma alatti lakos
termőföld haszonbérleti kérelméről
Előadó: Straub Dávid polgármester
7.) Előterjesztés a Csehbánya 203-205, 217,218, 227,230 és 236 hrsz-ú ingatlanok
telek-határrendezése tárgyában
Előadó: Straub Dávid polgármester
8.) Szóbeli előterjesztés a szociális célú tűzifaprogramban való részvételről
Előadó: Straub Dávid polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.)Napirend: Tájékoztató az időközi polgármester választás végleges eredményéről,
megbízólevél átadása (eskütétel)
Előadó: Fuchs Andrásné
Ügyrendi- Jogi- Igazgatási, Vagyonnyilatkozat-kezelő- és Ellenőrző Bizottság elnöke
Peidl Jánosné HVB elnöke
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Fuchs Andrásné az Ügyrendi- Jogi- Igazgatási, Vagyonnyilatkozat-kezelő- és Ellenőrző
Bizottság elnökének felkérésére Peidl Jánosné az előterjesztésben foglaltak szerint
tájékoztatta a képviselő-testületet az időközi polgármester választás eredményéről. Ezt
követően Peidl Jánosné HVB elnök átadta a polgármester részére a megbízólevelet.
Az Fuchs Andrásné elnök megköszönte a tájékoztatást, és a választási szervek munkáját.
Gratulált a megválasztott polgármesternek és felkérte, hogy polgármesteri jogának
gyakorlása érdekében tegye le Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 1. melléklete szerinti esküt.
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A polgármester az esküt letette. Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi. .
Ezt követően a következő határozati javaslatot terjesztette a képviselő-testület elé:
Csehbánya Község Önkormányzat …/2013. (I. 23.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság
beszámolóját a 2013. január 13-án lezajlott időközi polgármester választás végleges
eredményéről elfogadja.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a választási munkák eredményesen zárultak,
a szavazás érvényes és eredményes volt.
A Képviselő-testület a választási eredményeket a Helyi Választási Bizottság
beszámolója alapján a következők szerint tudomásul veszi:
I. Polgármester választás eredménye:
A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Urnában lévő szavazólapok száma:
Érvényes szavazólapok száma:
Érvénytelen szavazólapok száma:

246 fő
195 fő
195 db
194 db
1 db

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként:
1.) Rovenszki András független jelölt
2.) Straub Dávid független jelölt

94 db
100 db

Az elért szavazatszám alapján Csehbánya Község Polgármestere:
Straub Dávid független jelölt
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a képviselőtestület a fentiek szerint előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 2/2013. (I. 23.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság
beszámolóját a 2013. január 13-án lezajlott időközi polgármester választás végleges
eredményéről elfogadja.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a választási munkák eredményesen zárultak,
a szavazás érvényes és eredményes volt.
A Képviselő-testület a választási eredményeket a Helyi Választási Bizottság
beszámolója alapján a következők szerint tudomásul veszi:
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I. Polgármester választás eredménye:
A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Urnában lévő szavazólapok száma:
Érvényes szavazólapok száma:
Érvénytelen szavazólapok száma:

246 fő
195 fő
195 db
194 db
1 db

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként:
1.) Rovenszki András független jelölt
2.) Straub Dávid független jelölt

94 db
100 db

Az elért szavazatszám alapján Csehbánya Község Polgármestere:
Straub Dávid független jelölt
2.) Napirend: Tájékoztató Dömötör András önkormányzati képviselő megválasztásáról
megbízólevél átadása (eskütétel)
Előadó: Straub Dávid polgármester
Peidl Jánosné HVB elnöke
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Peidl Jánosné HVB Elnök tájékozatta a képviselőket, hogy a 2013. január 13-án megtartott
időközi polgármester választás során polgármesterré megválasztott Straub Dávid képviselőihelyének megüresedése miatt a HVB 2/2013.(I.15.) számú határozatában döntött arról, hogy a
megüresedett képviselői helyet Dömötör András független jelölt, mint a szavazatszám szerinti
sorrendben következő jelölt tölti be. A tájékoztatást követően gratulált a megválasztott
képviselőnek, munkájához egészséget és erőt kívánt.
Ezt követően a HVB elnök átadta a képviselő részére a megbízólevelet.
A polgármester megköszönte a tájékoztatást. Gratulált a megválasztott képviselőnek és
felkérte, hogy képviselői jogának gyakorlása érdekében tegye le Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 1. melléklete szerinti esküt.
A képviselő az esküt letette. Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi. .
Ezt követően a polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a HVB elnökének
beszámolóját fogadja el.
Csehbánya Község Önkormányzat …/2013. (I. 23.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság
beszámolója alapján tudomásul veszi, hogy a 2013. január 13-án megtartott időközi
polgármester választás során polgármesterré megválasztott Straub Dávid képviselőihelyének megüresedése miatt a megüresedett mandátumot a szavazatszám szerinti
sorrendben következő jelölt, Dömötör András független jelölt tölti be.
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A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

szavazattal, 0

Csehbánya Község Önkormányzat 3/2013. (I. 23.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság
beszámolója alapján tudomásul veszi, hogy a 2013. január 13-án megtartott időközi
polgármester választás során polgármesterré megválasztott Straub Dávid képviselőihelyének megüresedése miatt a megüresedett mandátumot a szavazatszám szerinti
sorrendben következő jelölt, Dömötör András független jelölt tölti be.
3.) Napirend: Polgármesteri program ismertetése.
Előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint ismertette polgármesteri programját. Ezt
követően kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester kérte, hogy a képviselőtestület a programot fogadja el.
Csehbánya Község Önkormányzat …/2012. (I. 23.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester programját
elfogadja.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 4/2013. (I. 23.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester programját
elfogadja.
4.) Napirend: Polgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó: Fuchs Andrásné
Ügyrendi- Jogi- Igazgatási, Vagyonnyilatkozat-kezelő- és Ellenőrző Bizottság elnöke
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Fuchs Andrásné elnök az előterjesztés szerint tájékoztatta a képviselőket. Eszerint a
képviselő-testület a polgármester tiszteletdíjáról alakuló ülésén, illetőleg a polgármester
megválasztását követő első ülésen dönt. A képviselő-testület a társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 132.§ (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap (jelenleg 38.650 forint) és a 1000-nél
kevesebb lakosú településre vonatkozó 2,5-4,5 szorzószám keretei között, ezek szorzataként,
összegszerűen állapítja meg.
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Elnök a fentiek értelmében javasolta, hogy a képviselő-testület a polgármester tiszteletdíját a
4,5-ös szorzó alkalmazásával, összegszerűen 173.925 forintban állapítsa meg.
Dömötör András önkormányzati képviselő megkérdezte, hogy ki fizeti a polgármester
bérét.
A jegyző elmondta, hogy arra állami normatíva nincsen, azt a testületnek kell kigazdálkodnia.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Fuchs Andrásné javasolta, hogy a képviselőtestület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 5/2013. (I. 23.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Straub Dávid társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíját a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 132.§ (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap és a 4,5
szorzószám szorzataként, összesen 173.925,- Ft-, azaz egyszázhetvenháromezerkilencszázhuszonöt forint összegben állapítja meg.
A polgármester tiszteletdíjához kapcsolódó – a munkáltatót terhelő – járulékfizetési
kötelezettség a képviselő-testületet terheli.
A képviselő-testület határozata a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4. §
(1) bekezdésében foglaltakon alapul.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Ádám Renáta
jegyző
Határidő: azonnal
5.)Napirend: Csehbányai Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
Megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket, hogy a
Csehbányai Német Nemzetiségi Önkormányzat 15/2012. (V.30.) NN.Ökh. sz. határozatában,
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 48/2012. (V. 16.) számú
határozatával fogadta el az önkormányzatok közötti együttműködési megállapodást. A
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. § (2)
bekezdésének második mondata és az együttműködési megállapodás záró rendelkezéseiben
foglaltak szerint a megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni. 2012.
december 31-én megszűnt Városlőd és Csehbánya Községek Körjegyzősége és
összeolvadással létrejött a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal, mely változás átvezetése
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szükséges az együttműködési megállapodáson is. Fentieken kívül a polgármester személye is
változott.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 6/2013. (I. 23.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt módosító
megállapodás szerint jóváhagyja a Csehbányai Német Nemzetiségi
Önkormányzat
Képviselő-testületével
megkötött
együttműködési
megállapodást.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított
együttműködési megállapodás képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2013.január 31.
6.)Napirend: Előterjesztés Soproni János 8445 Csehbánya, Fő u. 31. száma alatti lakos
termőföld haszonbérleti kérelméről
Előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Straub Dávid polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket
Soproni János kérelméről.
Dömötör András önkormányzati képviselő megkérdezte, hogy milyen áron szokta
haszonbérbe adni a képviselő-testület a termőföldeket.
dr. Ádám Renáta jegyző válaszában elmondta, hogy legutóbb Maurer Mátyásnak adott bérbe
a képviselő-testület termőföldet a tavalyi évben 1.000,-Ft/hektár/év árért.
Dömötör András önkormányzati képviselő elmondta, hogy meglátása szerint ez az ár
nagyon alacsony, hiszen a termőföldek értéke nagyon magas és amennyiben állami
támogatást is vesz igénybe a bérlő, akkor szinte ajándékot kap.
Horváth Attila önkormányzati képviselő elmondta, hogy a képviselő-testület a haszonbérlet
során mindig azt vizsgálta, hogy amennyiben nem művelik meg a földet, az bírsággal is
járhat, de amennyiben használója van, úgy a haszna mellett a földgondozás felelőssége is
átadásra kerül.
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Dömötör András önkormányzati képviselő elmondta, hogy neki matematikai képletre van
szüksége a döntéshez szeretne több számot, illetve tényeket látni, például tudni szeretné, hogy
mennyi állami támogatástól esik el az önkormányzat, ha átengedi a művelés, illetve mennyi
szalmabála hozható ki a terület kaszálásával. Javasolta, hogy a képviselő-testület halassza el a
döntést fenti tények kiderítéséig.
A polgármester a képviselő javaslatával egyetértett és javasolta, hogy a döntést soron
következő képviselő-testületi üléséig halassza el a testület.
A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a döntését soron következő képviselő-testületi üléséig
elhalasztotta.
7.)Napirend: Előterjesztés a Csehbánya 203-205, 217,218, 227,230 és 236 hrsz-ú
ingatlanok telek-határrendezése tárgyában
Előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Straub Dávid polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 7/2013. (I. 23.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csehbánya 203-205,
217,218, 227,230 és 236 hrsz-ú ingatlanok telek-határrendezés után kialakult állapot
rögzítése érdekében az alábbi döntést hozza:
a Csehbánya belterület 203 hrsz-ú, telekalakítás során 31 m2-el csökkent területű
ingatlan 1/1 tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosának Mátics Károly Endre
(szül.hely, idő:Ajka, 1955.09.28.anyja neve: Kiss Jolán, szem.ig.szám:843126 HA
adóazonosító jele:8324115250) 8445 Csehbánya, Fő u. 30/a szám alatti lakosnak
62.000,-Ft, azaz hatvankettőezer forint összeget,
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a Csehbánya belterület 205 hrsz-ú, telekalakítás során 63 m2-el csökkent területű
ingatlan ½ tulajdoni hányadban tulajdonosának Fuchs Attila (Veszprém, 1976.10.23.
anyja neve:Kiss Erzsébet, szem.ig.szám:476521KA adóazonosító jele:8401070767)
8445 Csehbánya, Fő u. 29. szám alatti lakosnak 63.000,-Ft, azaz hatvanháromezer
forint és ½ tulajdoni hányadban tulajdonosának Teleki Csabáné (szül.neve: Fuchs
Erika, szül.hely, idő: Veszprém, 1972.08.13. anyja neve: Kiss Erzsébet,
szem.ig.szám:660178 JA adóazonosító jele:8385751904) 8245 Vászoly, Imre u. 11.
szám alatti lakosnak 63.000,-Ft, azaz hatvanháromezer forint összeget,
a Csehbánya belterület 217 hrsz-ú, telekalakítás során 50 m2-el csökkent területű
ingatlan ½ tulajdoni hányadban tulajdonosának Peidl József (szül.hely, idő:
Veszprém, 1967.01.10. anyja neve: Straub Teréz, szem.ig.szám:986315PA
adóazonosító jele:8365332817) 8445 Csehbánya, Fő u. 32. szám alatti lakosnak
50.000,-Ft, azaz ötvenezer forint és ½ tulajdoni hányadban tulajdonosának Peidl
Józsefné (Schlecht Rita szül.hely, idő:Pápa, 1971.01.15..anyja neve: Balló Mária,
szem.ig.szám: 026581 MA, adóazonosító jele:8379993667) 8445 Csehbánya, Fő u.
32. szám alatti lakosnak 50.000,-Ft, azaz ötvenezer forint összeget,
a Csehbánya belterület 227 hrsz-ú, telekalakítás során 204 m2-el csökkent területű
ingatlan ½ tulajdoni hányadban tulajdonosának Lampertsdörfer Peter Ludwig ()
szám alatti lakosnak 204.000,-Ft, azaz kettőszáznégyezer forint és ½ tulajdoni
hányadban tulajdonosának Lampertsdörfer Susanne Marianne () szám alatti
lakosnak 204.000,-Ft, azaz kettőszáznégyezer forint összeget fizet ki Csehbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testület a szerződés aláírásával egyidejűleg
készpénzben.
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A határrendezés érdekében a Csehbánya belterület 230 hrsz-ú, telekalakítás során 76
m2-el növekedett területű ingatlan ½ tulajdoni hányadban tulajdonosa Szirbek Zsolt
(szül.hely,idő: Veszprém, 1980.11.18., anyja neve:Kőris Edit,
szem.ig.szám:074866DA adóazonosító jele:8415940211)8445 Csehbánya, Fő u.
37/a. szám alatti lakos 7.600,-Ft-ot, azaz hétezer-hatszáz forintot és ½ tulajdoni
hányadban tulajdonosa Juhász Orsolya (szül.hely,idő: Ajka, 1977.08.27, anyja
neve:Kovács Hajnalka, szem.ig.szám:AP 184212 adóazonosító
jele:8404150974)8445 Csehbánya, Fő u. 37/a. szám alatti lakos 7.600,-Ft-ot, azaz
hétezer-hatszáz forint összeget,
a Csehbánya belterület 236 hrsz-ú, telekalakítás során 76 m2-el növekedett területű
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonosa Vörös László (szül.hely,idő: Veszprém,
1960.11.05.anyja neve: Kardos Emma, útlevélszáma:BAO867056) 13.200,-Ft, azaz
tizenháromezer-kettőszáz forint összeget
köteles az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg Csehbánya Község
Önkormányzat házipénztárába befizetni.
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja a Csehbánya
belterület 218 hrsz-ú ingatlant a ½ tulajdoni hányadban tulajdonos Peidl József
(szül.hely, idő: Veszprém, 1967.01.10. anyja neve: Straub Teréz,
szem.ig.szám:986315PA adóazonosító jele:8365332817) 8445 Csehbánya, Fő u. 32.
szám alatti lakostól és ½ tulajdoni hányadban tulajdonos Peidl Józsefné (Schlecht
Rita szül.hely, idő:Pápa, 1971.01.15.anyja neve: Balló Mária, szem.ig.szám: 026581
MA, adóazonosító jele:8379993667)8445 Csehbánya, Fő u. 32. szám alatti
lakosoktól összesen 286.000,-Ft,azaz kettőszáznyolcvanhatezer forint összegért.
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A képviselő-testület a szerződés megkötésével és bonyolításával Dr. Henger István
(8200 Veszprém, Ady E. út. 7.) ügyvédet bízza meg.
A szerződés ügyvédi munkadíját Csehbánya Község Önkormányzata köteles
megfizetni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és
egyben felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
8.)Napirend: Szóbeli előterjesztés a szociális célú tűzifaprogramban való részvételről
Előadó: Straub Dávid
polgármester
Straub Dávid polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Kormány a
1525/2012.(VI.28.) Korm. határozatban döntött a IX. Helyi önkormányzatok támogatási és
átengedett személyi jövedelemadója fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításáról, melynek
felhasználására vonatkozó részletszabályokat az 59/2012.(XI.28.) BM rendelet
(továbbiakban: Rendelet) a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatás rögzíti.
A támogatási összeg megállapítása az önkormányzatok által kitöltött előzetes
igényfelmérésben jelzett adatok (lakosságszám és a lakásfenntartási támogatásban részesülők
aránya) alapján történt. Csehbánya Község Önkormányzata ezen felmérés alkalmával a
maximálisan igényelhető m3-re jelentette be igényét.
A támogatás mértéke 12 000 Ft/erdei m3 + ÁFA, amelyhez az önkormányzatnak önerőként
2.000 Ft/erdei m3+ÁFA összeget, a szállításból adódó költségeket, beleértve a rászorulókhoz
való eljuttatás költségeit is vállalnia kell.
Csehbánya település vonatkozásában ez 2 m3 mennyiséget jelent, a támogatás összege
30.480,- forint.
A támogatásban részesített önkormányzatok rendeletükben szabályozzák - amely az
elszámolás mellékletét is képezi - a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes
feltételeit. A szociális rászorultság megállapítása során szükséges figyelembe venni a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben szabályozott aktív korúak ellátására, azaz
rendszeres szociális segélyre vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, időskorúak
járadékára, lakásfenntartási támogatásra jogosult személyek körét. A települési önkormányzat
a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kérhet. Háztartásonként
legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.
A támogatást az önkormányzat kizárólag a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti
igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő tűzifa megvásárlásra fordíthatja.
Az erdőgazdálkodóktól megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem
kemény lombos fafajokból származó fafajta, a fennmaradó rész kemény lobos fajokból
származó. A Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.2012. december 7. napján kereste meg
Önkormányzatunkat azzal, hogy jelenleg erdészetüknél 14.000 Ft/m3 +ÁFA mellett (azaz a
felterhelés és a szállítás a vevő feladata) tudják biztosítani a szükséges famennyiséget.
Tájékoztatom a képviselőket, hogy Csehbánya településen aktív korúak ellátásában 3 fő,
időskorúak járadékában 1 fő, lakásfenntartási támogatásban 2 fő, adósságkezelési támogatáshoz
kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásban 0 fő részesül.
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Fentiek miatt nem látom érdemesnek, hogy a 2 m3 mennyiségű tűzifa támogatást elfogadjuk,
hiszen sokkal több vele a munka, mint amennyi ténylegesen a lakosokhoz érhet.
Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:
Csehbánya Község Önkormányzat …/2013. (I. 23.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván részt venni a
szociális célú tűzifaprogramban.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a helyi önkormányzatok szociális
célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 59/2012.(XI.28.)
BM rendeletben Csehbánya település részére biztosított és már átutalt kiegészítő
támogatás visszafizetéséről gondoskodjon.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2013.február 15.
Horváth Attila önkormányzati képviselő elmondta, hogy nevetségesnek tartja a kapott
támogatást, ebből nem lehet ténylegesen segíteni a rászorulókat.
A képviselők Horváth Attila képviselő hozzászólásával egyetértettek.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester javasolta, hogy a képviselőtestület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 8/2013. (I. 23.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván részt venni a
szociális célú tűzifaprogramban.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a helyi önkormányzatok szociális
célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 59/2012.(XI.28.)
BM rendeletben Csehbánya település részére biztosított és már átutalt kiegészítő
támogatás visszafizetéséről gondoskodjon.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2013.február 15.
Napirend után:
Straub Dávid polgármester elmondta, hogy az utóbbi időben nagyon megszaporodtak a
vagyon elleni bűncselekmények a környéken, ezért a képviselő-testületnek el kellene
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gondolkodnia térfigyelő kamera felszerelésében. Dömötör András képviselő ígéretet tett, hogy
a következő képviselő-testületi ülésre több árajánlatot fog beszerezni térfigyelő kamerára.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester tájékoztatta a megjelenteket,
hogy a képviselő-testület a további napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja. A
nyilvános képviselő-testületi ülést 18.00 órakor berekesztette.

K.m.f.

Straub Dávid
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző
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