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: 4/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2016. február 16-án 16.00
órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
Fuchs Andrásné önkormányzati képviselő
Horváth Attila önkormányzati képviselő
Springmann Mihály önkormányzati képviselő
Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző
Fuchs Virág Csehbányai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Dr. Horváth Zsolt
A meghívottak közül megjelent és minden napirendi pont tárgyalásánál jelen volt:
dr. Ádám Renáta jegyző
Dr. Horváth Zsolt
Straub Dávid polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket,
és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai teljes létszámban
megjelentek, 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 5 igen szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Csehbánya Község Önkormányzat 12/2016. (II.16.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.február 16-i rendkívüli nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Szóbeli előterjesztés Csehbánya településen Népfőiskola létrehozásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Előterjesztés Csizmadia Károly termőföld bérleti kérelméről

Előadó: Straub Dávid polgármester
3.) Előterjesztés Városlőd-Csehbánya Polgárőr Egyesület pályázati támogatási
kérelméről
Előadó: Straub Dávid polgármester
4.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 4/2014.(VII.23.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
előadó: Straub Dávid polgármester, dr.Ádám Renáta jegyző

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.)Napirend: Szóbeli előterjesztés Csehbánya településen Népfőiskola létrehozásáról
előadó: Straub Dávid polgármester
Polgármester röviden ismertette dr.Horváth Zsolt jövetelének célját és elmondta, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő Bakony utca legalján elterülő 262/39, illetve 262/40 hrsz-ú
ingatlanokon lehetne kialakítani a Népfőiskolai elképzelést.
Polgármester felkérte dr.Horváth Zsoltot, hogy tájékoztassa a képviselőket a Népfőiskola
intézményéről és a létesítés előnyeiről, esetleges hátrányairól.
Dr.Horváth Zsolt bemutatkozott, többek között elmondta, hogy 8 évig volt országgyűlési
képviselő, majd 2014-től a Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum főosztálya mellett
tevékenykedett, tavaly júliusa óta pedig a Kárpát medencei Népfőiskola koordinátora.
Elmondta, hogy maga a népfőiskolai hálózat 20éves és a felsőoktatás, felnőttoktatás irányába
mutat. Elmélete mögött ideológia is van, elsősorban nemzeti kötődés erősítése, közösség
építését helyezi előtérbe. Nem oktatási elméletű képzés, hanem önkéntes képzés folyik benne,
lényege azonnal hasznosítható tudás megszerzése, átadása. Magyarországon 20 helyszínen
jönne létre Népfőiskola, közöttük egy a talán Csehbányán, amennyiben van fogadókészség és
szívesen lát egy ilyen kezdeményezést a falu. A Népfőiskola kialakításához kb. 2500
négyzetméter nagyságú terület kellene, ahová egy 300-350 négyzetméter alapterületű, két
szintes ingatlant építene az Alapítvány. Szükséges, hogy kb. 30 fő részére tudjon szállást is
biztosítani, illetve 50-100 fő részére tárgyalót, emellett irodák és egyéb előkészítő helyiségek
kapnának benne helyet, szükséges még zöldterület is ami a szabadidős foglalkozásokra lenne
alkalmas. Az itt épülő ház nemcsak Népfőiskola lenne, hanem a Bakonyi értékek házát
szeretnénk itt megvalósítani, egy látogatóközpontot. Rövid távon is önfenntartóknak kell
lennie, kap ugyan állami támogatást, illetve pályázatokból van forrása és emellett a szabad
piacról szerzi be forrásait. Az Alapítvány azt szeretné, ha a 2017.évben fel lenneének húzva
az ingatlan falai.
Kiszlinger Szabolcs alpolgármester megkérdezte, hogy mennyire okoz gondot, ha a
településen nincsen gázszolgáltatás. Érdeklődött az után is, hogy lesz-e folyamatosan
minimális létszám jelen, illetve az udvarra mit tervez a beruházó.
Dr. Horváth Zsolt válaszában elmondta, hogy a működést nem zavarja a gáz hiánya.
Elmondta azt is, hogy 3-5 fő minimális létszám mindig lenne az épületben. Az udvarra egy
élő udvart szeretne létrehozni a beruházó és olyan mesterségeket bemutatni, amik a
Bakonyhoz kötődnek és emellett persze szabadidős célokat is szolgálna.

Fuchs Andrásné önkormányzati képviselő megkérdezte, hogy az alaplétszámban esetleg
helyiek alkalmazására is sor kerülhetne-e.
Dr. Horváth Zsolt elmondta, hogy a szakmai vezetőt a Népfőiskola választja, de emellett
persze előnyt jelent, ha a kiszolgáló személyzet tagjai helybéliek. Hozzátette, hogy konyha
kapacítást nem tervez a Népfőiskola, azt helyben vásárolnák.
Horváth Attila önkormányzati képviselő megkérdezte, hogy mekkora megterhelést
jelentene a falunak ez a forgalom, illetve mi a garancia arra, hogy nem fog az épület üresen
állni.
Dr. Horváth Zsolt hangsúlyozta, hogy garancia nincs semmire, de arra törekednek, hogy
amennyiben az önkormányzat befogadja a Népfőiskolát az működni fog. Elmondása szerint a
30 fős szálláshelykapacítás is jelzi, hogy nem több nagy busszal érkeznek majd ide emberek,
hanem inkább kevesebb személyautóval. Elmondta, hogy az ingatlanok megvásárlására előre
láthatólag 3 mFt áll rendelkezésre. Kérte, hogy a testület döntsön szándékáról és arról
mihamarabb értesítse őt.
Ezt követően 17.00 órakor dr.Horváth Zsolt eltávozott az ülésről.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Csehbánya Község Önkormányzat …/2016. (II.16.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét
képező szándéknyilatkozattal támogatja Csehbánya településen egy Népfőiskola
megépítésének szándékát.
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülte fenti cél megvalósítása
érdekében a tulajdonában lévő Csehbánya 262/39 hrsz-ú (1257 négyzetméter
nagyságú) és a 262/40 hrsz-ú (1254 négyzetméter nagyságú) kivett beépítetlen terület
művelési ágú ingatlanokat összesen 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint összegért
eladásra kínálja a beruházó részére. Az eladási ajánlat 2017. december 31-ig érvényes.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: értelemszerű
A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Csehbánya Község Önkormányzat 13/2016. (II.16.) számú Kt. határozata:

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét
képező szándéknyilatkozattal támogatja Csehbánya településen egy Népfőiskola
megépítésének szándékát.
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülte fenti cél megvalósítása
érdekében a tulajdonában lévő Csehbánya 262/39 hrsz-ú (1257 négyzetméter
nagyságú) és a 262/40 hrsz-ú (1254 négyzetméter nagyságú) kivett beépítetlen terület
művelési ágú ingatlanokat összesen 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint összegért
eladásra kínálja a beruházó részére. Az eladási ajánlat 2017. december 31-ig érvényes.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: értelemszerű

2.)Napirend: Előterjesztés Csizmadia Károly termőföld bérleti kérelméről
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
A képviselők egyhangúlag amellett foglaltak állást, hogy a polgármester beszéljen a korábbi
bérlővel és csak az ő álláspontjának ismeretében döntsön a testület a hasznonbérletről.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület a döntést Grúber Alajos a területeket korábban bérlő földművessel történt
megbeszélés utánra de legkésőbb 2016.március 31-ig halassza el.
A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a döntést Grúber Alajos a területeket korábban bérlő
földművessel történt megbeszélés utánra, de legkésőbb 2016.március 31-ig elhalasztotta.
3.)Napirend: Előterjesztés Városlőd-Csehbánya Polgárőr Egyesület pályázati támogatási
kérelméről
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Csehbánya Község Önkormányzat 14/2016. (II.16.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetése
terhére a jelen határozat mellékletét képező támogatási szerződésben foglalt
feltételek szerint 120.000,-Ft, azaz egyszázhúszezer forint támogatást nyújt a
Városlőd- Csehbánya Polgárőr Egyesület (8445 Városlőd, Templom tér 4. Bírósági
nyilvántartási szám: 2910; adószám: 19382780-1-19; számlaszám: 7360005315500496 ) részére.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedést megtételére és
felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: folyamatos, 2016.év végéig

4.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 4/2014.(VII.23.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Csehbánya Község Önkormányzat 15/2016. (II.16.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a jelen határozat
mellékletét képező, Csehbánya Község Önkormányzat települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 4/2014.(VII.23.) önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló önkormányzati rendelettervezetében foglaltakkal és utasítja a
jegyzőt, hogy azt véleményezésre küldje meg a Fejér Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya részére, valamint állásfoglalás
céljára a Veszprém Megyei Önkormányzat részére, majd a vélemény, illetve
állásfoglalás beérkezését követő képviselő-testületi ülésre terjessze elő a
rendelettervezetet elfogadásra.
Határidő: azonnal
Felelős: dr.Ádám Renáta jegyző

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános ülést 17.45 órakor
berekesztette.
K.m.f.

Straub Dávid
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

