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: 4/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015.február 23-án 17.00
órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
Fuchs Andrásné önkormányzati képviselő és
Springmann Mihály önkormányzati képviselő
Távolmaradt: Horváth Attila 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 19/2015. (II.23.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.február 23-i rendkívüli
nyilvános ülésének napirendje:

1.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat közterületei tisztántartásáról szóló
rendelet megalkotásáról
előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról szóló 16/2013. (XII.31.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatáról
előadó: Straub Dávid polgármester
3.) Előterjesztés a polgármester 2015.évi szabadságolási tervének elfogadásáról
előadó: Straub Dávid polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat közterületei tisztántartásáról
szóló rendelet megalkotásáról
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.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:

2.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 16/2013. (XII.31.) önkormányzati rendeletének
felülvizsgálatáról
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.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:

3.)Napirend: Előterjesztés a polgármester 2015.évi szabadságolási tervének elfogadásáról
Előadó:Straub Dávid polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Straub Dávid polgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, ezért kérte, hogy a
döntéshozatalból a Képviselő-testület zárja ki.
A Képviselő-testület polgármester kérésére 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás
mellett kizárta a döntéshozatalból.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így alpolgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.
Jelen volt 4 képviselő, szavazott 3 képviselő.
A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 20/2015. (II.23.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Straub Dávid polgármester
2015.évi szabadságának ütemezését e határozat mellékletét képező ütemezési rend
szerint elfogadja

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános ülést 18.00 órakor
berekesztette.
K.m.f.

Straub Dávid
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

