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: 5/2013.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. február 13-án 17.00
órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Dömötör András alpolgármester
Fuchs Andrásné
Springmann Mihály önkormányzati képviselő
Távolmaradt képviselő:
Horváth Attila önkormányzati képviselő
Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző
Földvári Erzsébet, Csehbányai Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
A meghívottak közül megjelent és minden napirendi pont tárgyalásánál jelen volt:
dr. Ádám Renáta jegyző
Straub Dávid polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket,
és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai közül 4 fő megjelent, 1
fő pedig távolmaradt, így a képviselő-testület határozatképes.
A nyilvános testületi ülést megnyitotta.
Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő nyilvános ülés
napirendi javaslatát fogadja el.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 igen szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Csehbánya Község Önkormányzat 16/2013. (II.13.) számú Kt. határozata:
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Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-i rendkívüli
nyilvános ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározásáról 20132016.
évekre
vonatkozóan
Előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről.
Előadó: Straub Dávid polgármester
3.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2010. (XII. 9.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
dr. Ádám Renáta jegyző
4.) Előterjesztés Soproni János 8445 Csehbánya, Fő u. 31. száma alatti lakos termőföld
haszonbérleti kérelméről
Előadó: Straub Dávid polgármester
5.) Előterjesztés a Városlőd-Csehbánya Polgárőr Egyesülettel kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálatáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
6.) Előterjesztés a Városlőd-Csehbánya Polgárőr Egyesület támogatásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
7.) Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda 2013. évi költségvetéséről
Előadó: Straub Dávid polgármester
8.) Előterjesztés a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesületének támogatási
kérelméről
Előadó: Straub Dávid polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat saját bevételeinek és az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározásáról 20132016. évekre vonatkozóan
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 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 17/2013. (II. 13.) számú Kt. határozata:
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Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeit és
az adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát a 2013-2016. évekre vonatkozóan az
alábbiak szerint állapítja meg:
Megnevezés
Önkormányzati bevétel
Helyi adók
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és
hasznosításából származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény,
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy
privatizációból származó bevétel
Bírság, pótlék- és díjbevétel
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyletei
Hitel, kölcsön felvétel
A számvitelről szóló törvény szerinti
hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a
forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig,
kamatozó értékpapír esetén annak névértéke,
egyéb értékpapír esetén annak vételára
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a
beváltás napjáig és annak a váltóval kiváltott
kötelezettséggel megegyező, kamatot
nem tartalmazó értéke
Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői
félként történő megkötése a lízing futamideje
alatt,
és a lízingszerződésben kikötött tőkerész
hátralévő összege
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével
megkötött adásvételi szerződés
eladói félként történő megkötése,
megkötése, ideértve a Szt. szerinti valódi
penziós és óvadéki repóügyleteket is visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár
Szerződésben kapott, legalább 365 nap
időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés
és a még ki nem fizetett ellenérték
Külföldi hitelintézetek által, származékos
műveletek különbözeteként az Államadósság
Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett,
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fedezeti bevételek, beváltás napjáig
és annak a váltóval kiváltott
Saját bevétel 50%-a
Adósságot keletkeztető ügyelt fizetési
kötelezettséggel csökkentettt saját bevétel

4 800

5 040

5 292

5 556

9 600

10 080

10 584

11 113

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: értelemszerű
2.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről.
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 polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztett rendelet tervezetet fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:
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3.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2010. (XII. 9.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
dr.Ádám Renáta jegyző
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Straub Dávid polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztett rendelet tervezetet fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:
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4.)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.
Dömötör András alpolgármester elmondta, hogy még mindig teljesen tanácstalan.
Levezette, hogy amennyiben 1 ha területről 1 tonnányi széna, azaz 3 guriga bála jön ki és 1
bála 5.000,-Ft, valamint az agrártámogatás 60.000,-Ft/ha/év, akkor a művelés hiánya miatti
büntetés és a megművelés költségeit figyelembe véve talán célszerűbb olcsóbban bérbe adni.
Springmann Mihály önkormányzati képviselő javasolta, hogy a korábbi bérbeadásokhoz
hasonlóan 1.000,-Ft/ha/év áron adja bérbe a testület a területet.
Polgármester szavazásra bocsátotta Springmann Mihály önkormányzati képviselő fenti
javaslatát.
A testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő.
A képviselő-testület a javaslatot 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a képviselőtestület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a fenti kiegészítéssel fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Csehbánya Község Önkormányzat 18/2013. (II. 13.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Soproni János (szül. hely, idő:
Veszprém, 1964.06.17. an.: Schvéder Rozália), 8445 Csehbánya, Fő u. 31. szám
alatti lakos az Önkormányzat tulajdonában álló
Hrsz.

AK érték

Terület nagysága

Művelési ág

017/2
017/3
017/4
017/5
017/7
017/8
017/9
017/10

1,12
0,62
0,71
0,36
0,36
0,36
1,23
2,42

5870
3273
3751
1878
1917
1914
3733
7337

Gyep
Gyep
Gyep
Gyep
Gyep
Gyep
Gyep
Gyep
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Önkormányzat
tulajdoni hányada
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
18/30
1/1

017/11 1,46
017/12 8,10

4421
5190

Gyep
Szántó

1/1
1/1

mindösszesen 3 ha 7790 m2 nagyságú termőföldekre adott, e határozat mellékletét
képező haszonbérleti ajánlatát elfogadja.
A képviselő-testület haszonbérleti díját 1.000,-Ft, azaz egyezer forintban határozza
meg hektáronként évente.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a haszonbérleti ajánlatot a
termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes
szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet rendelkezései értelmében
Városlődi Közös Hivatal Hirdetőtáblájára történő kifüggesztés céljából a jegyzőnek
küldje meg.
A képviselő-testület a kifüggesztést követően a beérkezett haszonbérleti ajánlatokat
mérlegelve soron következő ülésén dönt termőföld területek haszonbérbe adásáról.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
5.)Napirend: Előterjesztés a Városlőd-Csehbánya
együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Polgárőr

Egyesülettel

kötött

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 testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 19/2013. (II. 13.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt módosító
megállapodás szerint jóváhagyja a Városlőd-Csehbánya Polgárőr Egyesülettel
kötött együttműködési megállapodást.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított
együttműködési megállapodás képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
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Határidő: azonnal
6.)Napirend: Előterjesztés a Városlőd-Csehbánya Polgárőr Egyesület támogatásáról
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 testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 20/2013. (II. 13.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetése
terhére 150.000,-Ft, azaz egyszázötven ezer forint támogatást nyújt a VároslődCsehbánya Polgárőr Egyesület (8445 Városlőd, Templom tér 4., Bírósági
nyilvántartási szám: 2910; adószám: 19382780-1-19; számlaszám: 7360005315500496 ) részére.
A támogatásra az alábbi célokra, illetve ütemezés szerint jogosult az Egyesület:
Támogatott cél:

Támogatási összeg

Támogatás
átutalásának
határideje:
általános működési támogatás
30.000,-Ft/év
2013. február 28.
Polgárőrség csehbányai tagjainak polgárőri 10.000,-Ft/hónap
minden
hónap
tevékenységéhez
kapcsolódó (összesen: 120.000,- 15. napjáig
üzemanyagköltségek fedezésére
Ft/év)
A támogatás feltétele, hogy a támogatási összegekről az Egyesület minden év
február 10. napjáig tételesen elszámol.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedést megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: folyamatos, 2013.év végéig
7.)Napirend: Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda 2013. évi költségvetéséről
Előadó: Straub Dávid polgármester
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(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 testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 21/2013. (II. 13.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda e
határozat mellékletét képező táblázatok szerinti 2013. évi költségvetését
a.) 132.831.000 forint összegű bevételi főösszeggel és
b.) 132.831.000 forintos kiadási főösszeggel,
c.) Csehbánya
Község Önkormányzat
439.000,hozzájárulásával elfogadja.
A Bakony-völgye Óvoda
költségvetésében szerepel.

költségvetése

Kislőd

Község

forint

összegű

Önkormányzat

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: azonnal
8.)Napirend: Előterjesztés a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesületének támogatási
kérelméről
Előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Straub Dávid polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Springmann Mihály önkormányzati képviselő javasolta, hogy 30.000,-Ft összeggel
támogassa a testület az Egyesületet.
Polgármester szavazásra bocsátotta Springmann Mihály önkormányzati képviselő fenti
javaslatát.
A testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő.
A képviselő-testület a javaslatot 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta.
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Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a képviselőtestület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a fenti kiegészítéssel fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Csehbánya Község Önkormányzat 22/2013. (II. 13.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évben 30.000,-Ft,
azaz harmincezer forint támogatásban részesíti a Veszprém Megyei Falugondnokok
Egyesületét (8247 Hidegkút, Fő u. 67/A, adószám: 18931312-1-19,
bankszámlaszám: Kinizsi Bank 73200189-11203616 ).
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: azonnal
Napirend után:
Dömötör András alpolgármester előadta a már egy árajánlatot beszerzett 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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