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: 20/2013.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. október 10-én 16.00
órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Dömötör András alpolgármester
Fuchs Andrásné
Springmann Mihály önkormányzati képviselő
Távolmaradtak:
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 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 javaslatait 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 90/2013. (X.10.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 10-i rendkívüli
nyilvános ülésének napirendje:
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1.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
közterület használatáról, védelméről és a közterület-használat díjáról szóló
rendeletének módosításáról
előadó: Staub Dávid polgármester
2.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének az
Önkormányzat
Szervezeti
és Működési
Szabályzatáról
szóló
5/2010.(XII.9.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
előadó: Staub Dávid polgármester
3.) Előterjesztés a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat 2014.
évi fordulójához történő csatlakozásról
előadó: Staub Dávid polgármester
4.) Előterjesztés az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt
támogatása tárgyában
előadó: Straub Dávid polgármester
5.) Előterjesztés szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásra igény benyújtása tárgyában
előadó: Straub Dávid polgármester
6.) Előterjesztés a halotthűtőre érkezett ajánlatok elbírálásáról
előadó: Staub Dávid polgármester
7.) Előterjesztés a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító
Okiratának módosítása tárgyában
előadó: Staub Dávid polgármester
8.) Előterjesztés a Csehbánya 203-205, 217 és 218 hrsz-ú ingatlanok
telekalakításának elrendelése tárgyában
előadó: Staub Dávid polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
közterület használatáról, védelméről és a közterület-használat díjáról szóló rendeletének
módosításáról
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a
mellékelt 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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2.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2010.(XII.9.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a
mellékelt 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 a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat 2014. évi
fordulójához történő csatlakozásról
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 1. számú 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 91/2013. (X.10.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz és a
csatlakozás érdekében az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a ”Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az
elektronikus adatbázis használatáról” című dokumentum aláírására.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
4.)Napirend: Előterjesztés az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt támogatása 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 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 92/2013. (X.10.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Észak-balatoni
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-20130010 kódszámú projekt” című előterjesztést, mellyel összefüggésben a következő
határozatot hozza:
A Képviselő-testület a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat megvalósítását támogatja.
Az önkormányzat a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 pályázathoz ezúton igazolja, hogy az
általa ill. kijelölt közszolgáltatója által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott,
és az MT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá az MT-ben
bemutatott üzemeltetési koncepciót ismeri és elfogadja.
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A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
5.)Napirend: Előterjesztés szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra igény
benyújtása 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 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 93/2013. (X.10.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális
célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013.(X.4.) BM
rendelet alapján nem nyújtja be igényét szociális tűzifára.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
6.)Napirend: Előterjesztés a halotthűtőre érkezett ajánlatok elbírálásáról
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 javaslatokat 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:
1. Csehbánya Község Önkormányzat 94/2013. (X.10.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Future Buildings Kft. (2800
Tatabánya, Jókai Mór u. 87.) halotthűtűre adott ajánlatát elutasítja.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
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Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
2. Csehbánya Község Önkormányzat 95/2013. (X.10.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mensator-Fejesteszt Kkt. (1025
Budapest, Törökvész út 118/a) halotthűtűre adott ajánlatát elfogadja és megrendeli a Kkt-től a
2 férőhelyes halotthűtő szekrényt 650.000,-Ft+ÁFA, azaz hatszázötvenezer forint +áfa
összegért.
A Képviselő-testület fenti összeget 2013. évi költségvetéséből finanszírozza.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
7.)Napirend: Előterjesztés a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása
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 polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat 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 96/2013. (X.10.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi Közös Önkormányzati
Hivatal (8445 Városlőd, Templom tér 4.) jelen előterjesztés mellékletét képező okirat
szerinti alapító okirat módosítását elfogadja.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
8.)Napirend: Előterjesztés a Csehbánya 203-205, 217 és 218 hrsz-ú ingatlanok telekalakításának
elrendelése tárgyában
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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 javaslatokat 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 97/2013. (X.10.) 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 hozott 7/2013. (I.23.) számú Kt. határozatát visszavonja és egyben a Csehbánya
203-205, 217 és 218 hrsz-ú ingatlanok telekalakításának érdekében megbízza a Causa
Mérnöki Bt-t (8446 Kislőd, Rákóczi utca 34/1., adószám:21019773-2-19), hogy az
ingatlanok jelenlegi állapotára vonatkozó földmérést végezze el és a telekalakítási eljárást
folytassa le.
A Képviselő-testület a telekalakítás költségét legfeljebb 200.000,-Ft-ot, azaz kettőszázezer
forintot 2013. évi költségvetéséből finanszírozza.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános ülést 17.15 órakor
berekesztette.
K.m.f.

Straub Dávid
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző
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