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: 3/2017
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2017. február 14-én 16.00 órakor
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
Horváth Attila önkormányzati képviselő
Springmann Mihály 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
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 15/2017. (II.14.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.február 14-i rendkívüli nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározásáról 2017-2020.
évekre vonatkozóan
Előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről
Előadó: Straub Dávid polgármester

3.) Előterjesztés az Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárd hulladék Kezelési
Önkormányzati Társulás 2016.évi tevékenységéről szóló beszámolóról.
Előadó: Straub Dávid polgármester
4.) Előterjesztés Csehbánya, Fő utcáról lefolyó csapadékvíz elvezetés kivitelezésre
árajánlatok beszerzéséről
Előadó: Straub Dávid polgármester
5.) Előterjesztés kultúrházi színpad faszerkezetének felületkezeléséről
Előadó: Straub Dávid polgármester
6.) Előterjesztés fogorvosi alapellátás biztosítására kötött feladatátvállalási szerződés
szolgáltató részéről történő felmondásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározásáról 2017-2020. évekre
vonatkozóan
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 16/2017. (II.14.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeit és
az adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát a 2017-2019. évekre vonatkozóan a
jelen határozat mellékletét képező táblázat szerint állapítja meg.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: értelemszerű

2.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről
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 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:

3.)Napirend: Előterjesztés az Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárd hulladék Kezelési
Önkormányzati Társulás 2016.évi tevékenységéről szóló beszámolóról.
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 17/2017. (II.14.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-balatoni Térség Regionális
Települési Szilárd hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2016.évi tevékenységéről
szóló e határozat mellékletét képező beszámolót elfogadja.
4.) Napirend: Előterjesztés Csehbánya, Fő utcáról lefolyó csapadékvíz elvezetés kivitelezésre
árajánlatok beszerzéséről
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 18/2017. (II.14.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csehbánya, Fő utcai csapadékvíz
elvezetés újraterveztetése érdekében az alábbi vállalkozásoktól kér ajánlatot:
-

Semenjuk Ferenc egyéni vállalkozó Balatonfűzfő

-

Bér-Gép-Szer Kft. Lovas

-

Tóth Csaba egyéni vállalkozó Tótvázsony

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2017.március 1.

5.)Napirend: Előterjesztés kultúrházi színpad faszerkezetének felületkezeléséről
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 19/2017. (II.14.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csehbányai kultúrházi színpad
faszerkezetének felületkezelése munkálatok elvégzésére Bakos Márton egyéni vállalkozóval
(8449 Magyarpolány, Dózsa Gy. u. 54.) köt vállalkozási szerződést.
A képviselő-testület az beruházás bruttó 133.858,-Ft, azaz egyszázharmincháromezernyolcszázötvennyolc forint költségét 2017.évi költségvetéséből fedezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és egyben
felhatalmazza a vállalkozási szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2017.február 28.
6.)Napirend: Előterjesztés fogorvosi alapellátás biztosítására kötött feladatátvállalási szerződés
szolgáltató részéről történő felmondásáról
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 20/2017. (II.14.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Amdent Egészségügyi
Szolgáltató Bt. (8445 Városlőd, Béke u.18.) gazdasági társasággal fogászati feladatok
ellátására kötött szerződést annak 12. pontjában foglaltak alapján az egészségügyi
szolgáltató kezdeményezésére a 6 hónapos felmondási idő betartásával 2016.július
31.napjával felmondja.

Az egészségügyi szolgáltató a felmondási idő alatt a fogorvosi alapellátást biztosítja.
A képviselő-testület az egészségügyi szolgáltatóval közösen az alapellátás biztosítása
érdekében fogorvost keres.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés képviselő-testület
nevében történő aláírására.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2017.július 31.

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

