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: 6/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015.április 8-án 16.00 órakor
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
Springmann Mihály önkormányzati képviselő és
Horváth Attila önkormányzati képviselő
Távolmaradt: Fuchs Andrásné önkormányzati képviselő
Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző
Fuchs Virág 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 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 31/2015. (IV.8.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.április 8-i rendkívüli
nyilvános ülésének napirendje:

1.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat Képviselőtestületének Csehbánya
Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének
módosításáról
előadó: Straub Dávid polgármester, dr.Ádám Renáta jegyző
2.) Előterjesztés Fuchs Frigyes haszonbérleti szerződés kérelméről
előadó: Straub Dávid polgármester
3.) Előterjesztés a szociális étkeztetés szakmai programjának módosításáról
előadó: Straub Dávid polgármester
4.) Előterjesztés a temetőben végzett faipari-, illetve kultúrház tetőszerkezetének javítása
érdekében végzett ácsmunkálatok teljesítésének elismeréséről és a kifizetés
engedélyezéséről
előadó: Straub Dávid polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat Képviselőtestületének
Csehbánya Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének
módosításáról
Előadó:Straub Dávid polgármester, dr.Ádám Renáta jegyző

(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, szavazott 4 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:

2.)Napirend: Előterjesztés Fuchs Frigyes haszonbérleti szerződés kérelméről
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, szavazott 4 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 32/2015. (IV.8.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fuchs Frigyes András (szül.
hely, idő: Ajka, 1973.10.26. an.: Vigh Györgyi), 8445 Csehbánya, Újtelep u. 15/a.
szám alatti lakos részére a jelen határozat mellékletét képező haszonbérleti
szerződéssel haszonbérbe adja az Önkormányzat tulajdonában álló alábbi területeket:
Termőföld terület
helyrajzi száma:

nagysága (m2):

086/1.
085/16.
085/18.
085/20.
085/29.
085/30.

2565
3202
5622
3510
14816
3016

megnevezése:
gyep
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

A képviselő-testület haszonbérleti díját 1.000 forintban határozza meg hektáronként
évente.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a haszonbérleti szerződést a az
elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a
haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási
szabályokról szóló 474/2013.(XII.12.) Korm. rendelet rendelkezései értelmében a
Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének kifüggesztés céljából küldje
meg.
A képviselő-testület a kifüggesztést követően a beérkezett előhaszonbérleti
kérelmeket mérlegelve soron következő ülésén dönt termőföld területek haszonbérbe
adásáról.
Amennyiben a kifüggesztés ideje alatt előhaszonbérleti joggal nem kíván senki sem
élni, úgy a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződéses
földhasználat Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Járási
Földhivatala felé történő bejelentésére.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal

3.)Napirend: Előterjesztés a szociális étkeztetés szakmai programjának módosításáról
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, szavazott 4 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 33/2015. (IV.8.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális étkeztetés e
határozat mellékletét képező módosított szakmai programját a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5. § d) pontjában foglaltak alapján
elfogadja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: azonnal

4.)Napirend: Előterjesztés a temetőben végzett faipari-, illetve kultúrház tetőszerkezetének
javítása érdekében végzett ácsmunkálatok teljesítésének elismeréséről és a kifizetés
engedélyezéséről
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, szavazott 4 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 34/2015. (IV.8.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri az ALBSTAN-FA
Kft. (8445 Városlőd, Hölgykő u. 14. adószáma: 24883847-2-19) által Csehbánya
Község Önkormányzat területén a temetőben a faipari-, illetve kultúrház
tetőszerkezetének javítása érdekében végzett ácsmunkálatok teljesítését és
engedélyezi a gazdasági társaság által kibocsátott 317.500,-Ft, azaz bruttó
háromszáztizenhétezer-ötszáz forint végösszegű számla kifizetését.
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

