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

MEGHÍVÓ
Csehbánya Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület tagjait a testület
2013. október 17-én (csütörtökön) 17.00 órakor
megtartandó közmeghallgatására.

A közmeghallgatás helye: Csehbánya Művelődési Ház (8445 Csehbánya, Fő u. 39.)

Javasolt napirend:
1.) Beszámoló az önkormányzat elmúlt évi munkájáról.
Előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Közérdekű kérdések, javaslatok.

Kérem, hogy a közmeghallgatáson vegyen részt. Akadályoztatását a jegyzőnél szíveskedjék
bejelenteni.

Csehbánya, 2013.október 6.

Straub Dávid
polgármester

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. október 17-i
közmeghallgatásának anyaga

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: 21/2013.

JEGYZÕKÖNYV
Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013.október 17-én 17.00
órakor megtartott közmeghallgatásáról
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Dömötör András alpolgármester
Fuchs Andrásné
Horváth Attila önkormányzati képviselő
Távolmaradt képviselő:
Springmann Mihály önkormányzati képviselő

Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző
Földvári Erzsébet, Csehbányai Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Kiszlingerné Vass Kinga, Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal általános
előadója
A meghívottak közül megjelent és minden napirendi pont tárgyalásánál jelen volt:
dr. Ádám Renáta jegyző

Kiszlingerné Vass Kinga, Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal általános
előadója
A lakosság részéről jelen volt 7 fő a mellékelt jelenléti ív szerint.
Straub Dávid polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket, és a jelenléti ív
alapján megállapította, hogy a képviselők közül 4 fő megjelent, 1 fő távolmaradt, így a
testület határozatképes.
A nyilvános testületi ülést megnyitotta.
A polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi
javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

Csehbánya Község Önkormányzat 98/2013. (X.17.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.október 17-i közmeghallgatásának
napirendje:

1.) Beszámoló az önkormányzat elmúlt évi munkájáról.
Előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Közérdekű kérdések, javaslatok.
Előadó: Straub Dávid polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.)Napirend: Beszámoló az önkormányzat elmúlt évi munkájáról.
Előadó: Straub Dávid polgármester

Polgármester az alábbiak szerint beszámolt az Önkormányzat elmúlt évi munkájáról:
Polgármester elmondta, hogy az önkormányzati feladatokat hivatalosan 2013 januárjától vette
át. Próbáltuk tartani magunkat az előzőleg elfogadott programhoz. Tudni kell, hogy 2013
januárjától az állam a gépjárműadó bevételek 60%-át elvette az önkormányzatoktól, így
községünk jelentős összegektől esett el. Mindezek ellenére Csehbánya idén is sokat szépült,
fejlődött.
Nagyon fontos volt a Park rendbetétele, hiszen a község frekventált helyén helyezkedik el.
Nagy munka, és váratlan problémák mellett sikerült a parkban található feljárót térkővel
burkolni. Itt a vártnál több vízzel találkozott a kivitelező, így a többletmunka miatt az
eredetileg elfogadott árnál magasabb lett a felújítás költsége. Maga az eljárás egyszerűsített
közbeszerzés keretében zajlott műszaki ellenőr alkalmazása mellett.
Másik jelentősebb beruházás a Grundon található féltető alatti tároló kialakítása volt, mely így
használható falunapokon, illetve azon kívül tökéletesen megfelel a padok, asztalok és egyéb –
ritkán használt – önkormányzati vagyontárgyak tárolására. Falunap után is sokan vették már
igénybe családi rendezvények helyszínéül is szolgált már, de a turisták is szívesen használják.
Az önkormányzat vásárolt egy traktort, de a parkoltatásával gondok vannak, egyenlőre nincs
tárolóhelye. A traktor egy kisebb robi gép, de megkönnyíti a közmunkások dolgát, fűnyírás,
kisebb eszközök cipelése is megoldható vele.
Polgármester elmondta, hogy az idei évben volt tervbe véve az Újtelep és a Fő utca közti
szakasz rendbetétele, de a Bakonyerdő Zrt. tájékoztatása szerint idén jelentősebb fakitermelés
várható a kérdéses szakaszon, ezért nem érdemes idén nekiállni.
Terveink között szerepel még egy járda kialakítása – pihenőpadokkal - a temető felé vezető út
mellett, valamint az önkormányzati épület felújítása (szigetelés, akadálymentesítés, esetleges
galéria kialakítása). Ugyancsak tavaszra marad a Darulik füvesítése, parkosítása, hogy ezzel
megszüntethessük a hulladéklerakást.
Az Újtelepre játszótér kialakítást tervezzük, de helyet kell neki keresni.
Polgármester beszélt a temetőrendeletről is és elmondta, hogy sírhelymegváltási díjat nem
kell és halotthűtő beszerzéséről is döntött a testület.

Az önkormányzat az idei évben is kifizette az általános iskolások tankönyveit, valamint a
felsőoktatásban tanulókat beiskolázási támogatásban részesített, hozzájárult a gyerekek nyári
táborozásához, valamint búcsúi szórakozásukhoz.
Az orvosi rendelőbe vérnyomásmérőt vásároltunk. Beszereztünk egy, projektort is, melyet a
nyugdíjas bálon próbáltunk ki először.
A márciusi hó következtében megnövekedett költségekre az önkormányzat vis maior
pályázatot nyújtott be, melyet megnyert és az így kapott támogatásból teljes mértékben
fedezni tudta a hóeltakarítással kapcsolatos kiadásait.
A beszámoló után polgármester kérte, hogy beszámolóját a képviselők fogadják el.
A testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő.

A Képviselő-testület a polgármester beszámolóját 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett elfogadta.

2.) Napirend: Közérdekű kérdések, javaslatok
Polgármester kérte, hogy amennyiben valakinek közérdekű javaslata vagy kérdése van, adja
elő.
Molnár Ferenc csehbányai lakos elmondta, hogy jónak találta a beszámolót, de a
polgármester említhetett volna számadatokat is. Mi volt az, ami megvalósult és mennyibe
került. Jó lenne összegeket is hallani.
Straub Dávid polgármester elmondta, hogy konkrét számadatokkal nem készült, de minden
számla és döntés nyilvános, amit ügyfélfogadási időben meg lehet tekinteni az
önkormányzatnál. Hozzátette, hogy az útépítés körülbelül 11 mFt volt, a traktor 300 eFt-ba
került, a vérnyomásmérő 14 eFt-ba került és a büfé költsége 500 eFt volt.
Soproni János csehbányai lakos elmondta, hogy meglátása szerint a vásárolt traktor gyenge
minőségű ennek a falunak, nem alkalmas másra csak levélhordásra, pedig itt a környéken
nagy hó szokott lenni és gazdaságosabb lehetne a hótolás, ha ezzel a traktorral lehetne azt
csinálni. Elmondta azt is, hogy a külterületi utak nagyon rossz állapotban vannak, rájuk férne
egy zárzúzózás, bozótirtás.
Fuchs Andrásné önkormányzati képviselő elmondta, hogy a traktor a falugondnoki autó
kiváltását is szolgálná néhány esetben, mert nem könnyű a fűnyírók szállítása után gyorsan
kitakarítani, hogy az éthordókat is lehessen vinni.
Dömötör András alpolgármester hozzátette, hogy a traktor nem akkor drága, ha havat tol,
hanem akkor ha áll.
Molnár Ferenc csehbányai lakos elmondta, hogy valószínűleg ezekre a gépekre is van
pályázat.
Soproni János csehbányai lakos hozzátette, hogy abban a vadásztársaságban, ahol ő is tag
nyertek pénzt hasonló célokra.

Molnár Ferenc csehbányai lakos megkérdezte a polgármestert, hogy mikor lesz kitakarítva
a patak, mert sok a víz útját elálló kő, illetve a szemét a patakban. Meglátása szerint nem az ő
feladata a patak takarítása annak ellenére, hogy a kertje végében halad el.
Straub Dávid polgármester válaszában kifejtette, hogy a Balatonfelvidéki Vizitársulattól kapott
ígéretnek megfelelően legkésőbb tavasszal elkezdik a patak takarítását közmunkásokkal. Igyekeznek a
kiszedett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően kezelni, esetleg elégetni.
Molnár Ferenc csehbányai lakos érdeklődött, hogy a településre tervezett térfigyelő kamerarendszer
kiépítése megvalósul-e? Elmondta, hogy ez jó lehetőség a kevésbé becsületes emberek elfogására.
Straub Dávid polgármester elmondta, hogy a kamerarendszer kiépítéséről döntött már a testület, de a
kiépítésnek technikai akadályai vannak. Felkérte Dömötör András alpolgármestert, hogy számoljon be
a fejleményekről.
Dömötör András alpolgármester elmondta, hogy a kiépítéshez szükséges egy nagyon komoly
számítástechnikai háttér az önkormányzatnál, illetve éjjellátó kamerák kellenek. Hozzátette, hogy
projektet drágítja az is, hogy hosszútávon kell tárolni az információkat. A térerő hiánya is fontos
tényező.
Molnár Ferenc csehbányai lakos rákérdezett még arra is, hogy a Grundon található focipálya
áthelyezésének ötlete el lett e vetve végérvényesen. Megkérdezte, hogy a temetőbe vezető szakaszon
lesz-e járda.
Straub Dávid polgármester elmondta, hogy a focipályát nem tudják áthelyezni, mivel a falunapon a
helyi árusok nem férnek el a maradék helyszínen és tervbe vették, hogy a színpadot is áthelyezik a
jövő évtől. Éppen ezért a labdafogó hálók és a focikapuk felújítása is megtörtént. Tájékoztatta a
lakosokat arról is, hogy a temető felé vezető út mellé jövőre járdaépítését tervezi a testület és
pihenőpadok kialakítását is.
Soproni János csehbányai lakos kérte a polgármestert, hogy szólítsa fel a területen vadászati joggal
rendelkező társaságokat, hogy vadásszanak rókára is, mert az utóbbi időben több mint 100 db tyúkot
vittek el helyi lakosoktól.
Straub Dávid polgármester ígéretet tett, hogy egyeztetést kezdeményez a vadásztársaságokkal.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a közmeghallgatást 17.47
órakor berekesztette.

K.m.f.

Straub Dávid
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

