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: 12/2013.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. május 30-án 16.00
órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Fuchs Andrásné
Horváth Attila
Springmann Mihály önkormányzati képviselő
Távolmaradt:Dömötör András alpolgármester
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 jelen van, 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 61/2013. (V.30.) számú Kt. határozata:
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Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 30-i rendkívüli
nyilvános ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés a Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás Társulási Megállapodásának
felmondásáról,
és
az
óvodafenntartás
jövőbeni
megvalósításáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi végrehajtásáról
szóló átfogó értékeléséről.
Előadó: Straub Dávid polgármester és dr. Ádám Renáta jegyző
3.) Előterjesztés a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatot Fenntartó Intézményfenntartó Társulási Megállapodásának felülvizsgálata
tárgyában
Előadó: Straub Dávid polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.)Napirend: Előterjesztés a Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás Társulási
Megállapodásának felmondásáról, és az óvodafenntartás jövőbeni megvalósításáról
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
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 62/2013. (V.30.) számú Kt. határozata:
1.Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (Mötv.) 146. § (1) bekezdése
értelmében a Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás (székhely: 8446 Kislőd,
Hősök tere 1.) Társulási Megállapodását 2013. június 30-ával felmondja.
2. A Képviselő-testület a Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás e határozat
mellékletét képező megszüntető okiratát elfogadja.
3. Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 1-jétől az
Mötv. 13. § (1) 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás kötelező önkormányzati
feladatról Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületével kötött, jelen
határozat mellékletét képező feladatátvállalási megállapodás útján a Városlődi
Német Nemzetiségi Óvodában gondoskodik.
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4. A Képviselő-testület e határozat mellékletét képező Csehbánya község óvodai
ellátás feladatának átvállalásáról szóló megállapodást elfogadja és felhatalmazza a
polgármestert annak Képviselő-testület nevében történő aláírására.
5. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
2.)Napirend: Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi
végrehajtásáról szóló átfogó értékeléséről.
Előadó: Straub Dávid polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Straub Dávid polgármester, majd polgármester felkérésére a jegyző az előterjesztésben
foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok 2012. évi végrehajtásáról.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi végrehajtásáról szóló átfogó értékelését
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 63/2013. (V.30.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2012. évi végrehajtásáról szóló átfogó értékelést
elfogadja.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
dr. Ádám Renáta jegyző
Határidő: azonnal
3.)Napirend: Előterjesztés
a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Intézményfenntartó Társulási Megállapodásának
felülvizsgálata tárgyában
Előadó: Straub Dávid polgármester

3

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Straub Dávid polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselőtestületet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így 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 64/2013. (V.30.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a
2011.évi CLXXXIX. törvény alapján átdolgozott – jogi
személyiségű társulássá átalakuló Herend Környéki
Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot
Fenntartó Társulása Társulási Megállapodását jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
társulási megállapodás aláírására.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános ülést 16.40 órakor
berekesztette.

K.m.f.

Straub Dávid
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző
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