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: 23/2013.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. november 5-én 16.00
órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Dömötör András alpolgármester
Fuchs Andrásné
Springmann Mihály önkormányzati képviselő
Távolmaradt:
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 106/2013. (XI.5.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 5-i rendkívüli
nyilvános ülésének napirendje:

1

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló rendeletének
felülvizsgálatáról
előadó: Staub Dávid polgármester

3.) Előterjesztés a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi
körzethatár meghatározásának véleményezése tárgyában
Előadó: Straub Dávid polgármester
4.) Előterjesztés Horváth Erzsébet kádártai lakos kérelméről, részére Csehbánya
195 hrsz-ú ingatlanból az önkormányzati rész ajándékozására
Előadó: Straub Dávid polgármester
5.) Előterjesztés Mikulás ünnepség szervezéséről
Előadó: Straub Dávid polgármester
6.) Előterjesztés Mikulás csomag és Karácsonyi ajándékcsomag vásárlásáról,
ajándékozásáról.
Előadó: Straub Dávid polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.)Napirend: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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 107/2013. (XI.5.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról elfogadja.

2.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló rendeletének felülvizsgálatáról
előadó: Straub Dávid polgármester
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(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő 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 kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatár
meghatározásának véleményezése tárgyában
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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 108/2013. (XI.5.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VII.31.) EMMI
rendelet 24.§ (1) bekezdése szerint a kötelező felvételt biztosító általános iskolák- a felvételi
körzethatárok meghatározásának tárgyában véleményét az alábbiak szerint alakítja ki:
elfogadja a Veszprém Megyei Kormányhivatal által a Csehbánya községben lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező diákok részére a Városlődi Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8445 Városlőd, Kossuth Lajos u. 58., mint
kötelező felvételt biztosító általános iskola kijelölését.
Csehbánya településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek száma: 0 fő
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
dr. Ádám Renáta jegyző
Határidő: azonnal

4.)Napirend: Előterjesztés Horváth Erzsébet kádártai lakos kérelméről, részére Csehbánya
195 hrsz-ú ingatlanból az önkormányzati rész ajándékozására
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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.
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Csehbánya Község Önkormányzat 109/2013. (XI.5.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem ajándékozza oda Horváth
Erzsébet 8411 Veszprém-Kádárta, Győri út 54. szám alatti lakos részére a Csehbánya
195 hrsz-ú kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlanból az Önkormányzat
tulajdonát képező 240/960.részt.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: azonnal
5.)Napirend: Előterjesztés Mikulás ünnepség szervezéséről
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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 110/2013. (XI.5.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli és 2013. évi
költségvetése terhére kifizeti a Szó és Kép Színpad Társulat ( 8596 Pápakovácsi, Fő
u. 33.) „Macskakarácsony” című zenés mesejátékát 40.000,-Ft+utiköltség áron.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: 2013. DECEMBER 5.
6.)Napirend: Előterjesztés Mikulás csomag és Karácsonyi ajándékcsomag vásárlásáról,
ajándékozásáról.
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
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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 111/2013. (XI.5.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetése
terhére minden 14 év alatti csehbányai gyermek részére Mikuláscsomagot, illetve
minden csehbányai lakos részére karácsonyi ajándékcsomagot vásárol és oszt szét.
A Képviselő-testület a Mikulás ajándékcsomagok árát legfeljebb 1.000,- Ft/csomag,
míg a karácsonyi ajándékcsomagok árát legfeljebb 1.200,- Ft/csomag összegben
állapítja meg. Az ajándékozás költségeit a Képviselő-testület legfeljebb 416.000
forint összegben 2013. évi költségvetése terhére biztosítja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: 2013.december 6., 2013. december 24.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános ülést 17.10 órakor
berekesztette.
K.m.f.

Straub Dávid
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző
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