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: 16/2014.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 10-én 16.00
órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Fuchs Andrásné és
Horváth Attila és
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 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 64/2014. (VI.10.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.június 10-i rendkívüli
nyilvános ülésének napirendje:

1.) Előterjesztés Maurer Mátyás 8445 Csehbánya, Újtelep u. 6. szám alatti lakos
termőföld haszonbérleti kérelméről
Előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Előterjesztés a Csehbánya belterület 4 hrsz-ú ingatlan adásvételéről
Előadó: Straub Dávid polgármester
3.) Előterjesztés Horváth Erzsébet kádártai lakos kérelméről, részére Csehbánya 195
hrsz-ú ingatlanból az önkormányzati rész ajándékozására vagy megvásárlására
Előadó: Straub Dávid polgármester
4.) Előterjesztés a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatát fenntartó Társulás Társulási Megállapodás módosításáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
5.) Előterjesztés Szolnoki Gyula 8445 Csehbánya, Újtelep u. 26. szám alatti lakos
termőföld haszonbérleti szerződés módosítás kérelméről
Előadó: Straub Dávid polgármester
6.) Előterjesztés Csehbánya Fő utcai fahíd elkészítésére érkezett árajánlatok
elbírálásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
7.) Előterjesztés Csehbánya Faluház belső felújítási munkáira érkezett árajánlatok
elbírálásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
8.) Előterjesztés Csehbánya Faluház homlokzati hőszigetelésre, nyílászáró cserére
érkezett árajánlatok elbírálásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
9.) Tájékoztatás a tulajdonosok döntéséről a Csehbánya belterület 121 hrsz-ú
ingatlanra tett vételi ajánlat kapcsán
Előadó: Straub Dávid polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.)Napirend: Előterjesztés Maurer Mátyás 8445 Csehbánya, Újtelep u. 6. szám alatti lakos
termőföld haszonbérleti 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.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 65/2014. (VI.10.) számú Kt. határozata:

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Maurer Mátyás (szül. hely,
idő: Csehbánya, 1958. an.: Mics Ilona), 8445 Csehbánya, Újtelep u. 6. szám alatti
lakos részére a határozat mellékletét képező haszonbérleti szerződéssel haszonbérbe
adja az Önkormányzat tulajdonában álló alábbi területeket:
083/12 hrsz-ú szántó művelési ágú, 4028 m2 nagyságú
083/13 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 673 m2 nagyságú
083/14 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 672 m2 nagyságú
083/16 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 3489 m2 nagyságú
089/5 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 2137 m2 nagyságú
089/9 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 1870 m2 nagyságú
091/3 hrsz-ú, gyep művelési ágú, 5618 m2 nagyságú
091/4 hrsz-ú, gyep művelési ágú,
6514 m2 nagyságú
091/6 hrsz-ú, gyep művelési ágú,
6474 m2 nagyságú
091/7 hrsz-ú, gyep művelési ágú,
5423 m2 nagyságú
091/8 hrsz-ú, gyep művelési ágú,
3011 m2 nagyságú
091/9 hrsz-ú, gyep művelési ágú,
5629 m2 nagyságú
091/11 hrsz-ú, gyep művelési ágú, 4852 m2 nagyságú
091/13 hrsz-ú, gyep művelési ágú, 5474 m2 nagyságú
091/15 hrsz-ú, gyep művelési ágú, 2766 m2 nagyságú
091/17 hrsz-ú, gyep művelési ágú, 5150 m2 nagyságú
091/18 hrsz-ú, gyep művelési ágú, 4891 m2 nagyságú
091/20 hrsz-ú, gyep művelési ágú, 5161 m2 nagyságú
091/22 hrsz-ú, gyep művelési ágú, 6917 m2 nagyságú
091/24 hrsz-ú, gyep művelési ágú,
493 m2 nagyságú
091/25 hrsz-ú, gyep művelési ágú,
428 m2 nagyságú
091/26 hrsz-ú, gyep művelési ágú,
367 m2 nagyságú
091/27 hrsz-ú, gyep művelési ágú, 1564 m2 nagyságú
091/28 hrsz-ú, gyep művelési ágú, 1885 m2 nagyságú
091/29 hrsz-ú, gyep művelési ágú, 3255 m2 nagyságú
091/30 hrsz-ú, gyep művelési ágú, 3704 m2 nagyságú
091/32 hrsz-ú, gyep művelési ágú, 1535 m2 nagyságú
091/34 hrsz-ú, gyep művelési ágú, 2824 m2 nagyságú
091/36 hrsz-ú, gyep művelési ágú, 1877 m2 nagyságú
091/38 hrsz-ú, gyep művelési ágú, 1809 m2 nagyságú
091/39 hrsz-ú, gyep művelési ágú,
863 m2 nagyságú
091/40 hrsz-ú, gyep művelési ágú, 1510 m2 nagyságú
091/41 hrsz-ú, gyep művelési ágú, 1673 m2 nagyságú
091/44 hrsz-ú, gyep művelési ágú, 1111 m2 nagyságú
091/46 hrsz-ú, gyep művelési ágú, 6010 m2 nagyságú
091/48 hrsz-ú, gyep művelési ágú, 8146 m2 nagyságú
091/49 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 3849 m2 nagyságú
091/51 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 8146 m2 nagyságú
091/52 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 8855 m2 nagyságú
091/53 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 8146 m2 nagyságú
091/58 hrsz-ú, gyep művelési ágú,
259 m2 nagyságú
091/60 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 8110 m2 nagyságú
091/62 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 8060 m2 nagyságú
091/63 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 8146 m2 nagyságú
091/65 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 4532 m2 nagyságú

A képviselő-testület haszonbérleti díját 1000 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

2.)Napirend: Előterjesztés a Csehbánya belterület 4 hrsz-ú ingatlan adásvételéről
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 66/2014. (VI.10.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja a Csehbánya
belterület 4 hrsz-ú, kivett garázsépület művelési ágú, 18 m2 nagyságú ingatlant a ½
tulajdoni hányadban tulajdonos Fuchs József (Csehbánya, 1932.05.05. anyja neve:
Rédling Mária szem.szám:1 320505 2520, adóazonosító jele: 8238651557) 8445
Csehbánya, Fő u. 4. szám alatti lakostól és ½ tulajdoni hányadban tulajdonos Fuchs
Józsefné (szül.: Mics Mária Magyarpolány, 1939.02.03. anyja neve: Etzl Mária,
szem. szám: 2 390203 0969, adóazonosító jele: 8263301300) 8445 Csehbánya, Fő u.
4. szám alatti lakosoktól összesen 200.000,-Ft,azaz kettőszázezer forint összegért.
A képviselő-testület a szerződés megkötésével és bonyolításával Dr. Henger István
(8200 Veszprém, Ady E. út. 7.) ügyvédet bízza meg.
A szerződés ügyvédi munkadíját Csehbánya Község Önkormányzata köteles
megfizetni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és
egyben felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
3.)Napirend: Előterjesztés Horváth Erzsébet kádártai lakos kérelméről, részére Csehbánya
195 hrsz-ú ingatlanból az önkormányzati rész ajándékozására vagy megvásárlására
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 a) 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 67/2014. (VI.10.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem ajándékozza oda (nem értékesíti)
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

4.)Napirend: Előterjesztés a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő
Gyermekjóléti Szolgálatát fenntartó Társulás Társulási Megállapodás módosításáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

és

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 68/2014. (VI.10.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Herend Környéki
Önkormányzatok
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Szolgálatot
Fenntartó
Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálatáról és
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a jelen határozat mellékletét képező
Társulási Megállapodás módosítását, valamint azt egységes szerkezetbe foglalva
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Herend Város
Polgármesterét értesítse.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodás
módosítását, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást
aláírja.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal

5.)Napirend: Előterjesztés Szolnoki Gyula 8445 Csehbánya, Újtelep u. 26. szám alatti lakos
termőföld haszonbérleti szerződés módosítás 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.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 69/2014. (VI.10.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolnoki Gyula 8445
Csehbánya, Újtelep u. 26. szám alatti lakossal 2012. augusztus 24-én, az
önkormányzat tulajdonában lévő, Csehbánya külterületi ingatlanok haszonbérletére
megkötött szerződést a jelen határozat mellékletét képező szerződés szerint
módosítja.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal

6.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Fő utcai fahíd elkészítésére érkezett árajánlatok
elbírálásáról
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 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 határozatokat hozta:
1. Csehbánya Község Önkormányzat 70/2014. (VI.10.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ALBSTAN-FA KFT.
(8445 Városlőd, Hölgykő u. 14.adószám: 24883847-2-19) Csehbánya belterület 114
hrsz-ú úton lévő híd mellé egy kizárólag gyalogos közlekedésre alkalmas fahíd
építésére adott bruttó 992.630,-Ft (nettó:781.600,-Ft+211.030,-FT ÁFA), azaz bruttó
kilencszázkilencvenkettőezer-hatszázharminc
forint
végösszegű
árajánlatát
elfogadja, a gazdasági társasággal kívánja a munkálatokat elvégeztetni. A
munkálatok ellenértékét 2014.évi költségvetéséből megtéríti.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: azonnal
2. Csehbánya Község Önkormányzat 71/2014. (VI.10.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az RK TRADING KFT.
(8445 Városlőd, Lehel u. 2.) Csehbánya belterület 114 hrsz-ú úton lévő híd mellé egy
kizárólag gyalogos közlekedésre alkalmas fahíd építésére adott árajánlatát nem
fogadja el és a munkálatokat nem a gazdasági társasággal kívánja elvégeztetni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: azonnal
2. Csehbánya Község Önkormányzat 72/2014. (VI.10.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ADONYI 2008 KFT.
(8446 Kislőd, Hunyadi u. 11.) Csehbánya belterület 114 hrsz-ú úton lévő híd mellé
egy kizárólag gyalogos közlekedésre alkalmas fahíd építésére adott árajánlatát nem
fogadja el és a munkálatokat nem a gazdasági társasággal kívánja elvégeztetni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: azonnal
7.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Faluház belső felújítási munkáira érkezett árajánlatok
elbírálásáról
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 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 határozatokat hozta:
1. Csehbánya Község Önkormányzat 73/2014. (VI.10.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az E-PANNON KFT. (8200
Veszprém, Táncsics u. 2.) Csehbánya Faluház belső felújítási munkáira adott bruttó
4.608.060,-Ft (nettó:3.628.394,-Ft+979.666,-FT ÁFA), azaz bruttó négymillióhatszáznyolcezer-hatvan forint végösszegű árajánlatát elfogadja, a gazdasági
társasággal kívánja a munkálatokat elvégeztetni. A munkálatok ellenértékét 2014.évi
költségvetéséből megtéríti.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: azonnal
2. Csehbánya Község Önkormányzat 74/2014. (VI.10.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a MÁRKI-BAU KFT. (8248
Nemesvámos, Fészek u. 19.) Csehbánya Faluház belső felújítási munkáira adott
árajánlatát nem fogadja el és a munkálatokat nem a gazdasági társasággal kívánja
elvégeztetni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: azonnal
3. Csehbánya Község Önkormányzat 75/2014. (VI.10.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a SUTYI-BAU KFT. (8400
Ajka, Kossuth u. 4.) Csehbánya Faluház belső felújítási munkáira adott árajánlatát
nem fogadja el és a munkálatokat nem a gazdasági társasággal kívánja elvégeztetni.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: azonnal
8.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Faluház homlokzati hőszigetelésre, nyílászáró cserére
érkezett árajánlatok elbírálásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Horváth Attila önkormányzati képviselő jelezte, hogy meglátása szerint nagyon magasak
az árak.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület 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 határozatokat hozta:
1. Csehbánya Község Önkormányzat 76/2014. (VI.10.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az E-PANNON KFT. (8200
Veszprém, Táncsics u. 2.) Csehbánya Faluház homlokzati hőszigetelésre, nyílászáró
cserére adott bruttó 4.288.437,-Ft (nettó:3.376.722,-Ft+911.715,-FT ÁFA), azaz
bruttó
négymillió-kettőszáznyolcvannyolcezer-négyszázharminchét
forint
végösszegű árajánlatát elfogadja, a gazdasági társasággal kívánja a munkálatokat
elvégeztetni. A munkálatok ellenértékét 2014.évi költségvetéséből megtéríti.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: azonnal
2. Csehbánya Község Önkormányzat 77/2014. (VI.10.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a MÁRKI-BAU KFT. (8248
Nemesvámos, Fészek u. 19.) Csehbánya Faluház homlokzati hőszigetelésre,
nyílászáró cserére adott árajánlatát nem fogadja el és a munkálatokat nem a
gazdasági társasággal kívánja elvégeztetni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: azonnal
3. Csehbánya Község Önkormányzat 78/2014. (VI.10.) számú Kt. határozata:

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a SUTYI-BAU KFT. (8400
Ajka, Kossuth u. 4.) Csehbánya Faluház homlokzati hőszigetelésre, nyílászáró
cserére adott árajánlatát nem fogadja el és a munkálatokat nem a gazdasági
társasággal kívánja elvégeztetni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: azonnal
9.)Napirend: Tájékoztatás a tulajdonosok döntéséről a Csehbánya belterület 121 hrsz-ú
ingatlanra tett vételi ajánlat kapcsán
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 79/2014. (VI.10.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csehbánya belterület 121
hrsz-ú kivett gazdasági épület művelési ágú, összesen 1837 m2 nagyságú ingatlan
tulajdonosai Peidl Antal 8445 Csehbánya, Újtelep u. 1. szám alatti lakos (1/3.
részben tulajdonos), Peidl János 8445 Csehbánya, Fő u. 34. szám alatti lakos(1/3.
részben tulajdonos) és Takács Mihályné 8445 Csehbánya, Fő u. 47. szám alatti lakos
(101/300. részben tulajdonos) 2.500.000,-Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint
összegű adás-vételi ajánlatát nem fogadja el, az ingatlant ilyen áron nem kívánja
megvásárolni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy tájékoztassa a tulajdonosokat.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: 2014. június 30.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános ülést 17.30 órakor
berekesztette.
K.m.f.

Straub Dávid
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

