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: 5/2017
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2017. március 9-én 16.00 órakor
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
Horváth Attila önkormányzati képviselő
Fuchs Andrásné önkormányzati képviselő
Távolmaradt:Springmann Mihály 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 23/2017. (III.9.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.március 9-i rendkívüli nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat 2017.évi közbeszerzési tervéről
Előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Előterjesztés Gördülő Fejlesztési terv összeállítási kötelezettséggel kapcsolatosan
Előadó: Straub Dávid polgármester
3.) Előterjesztés a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló határozat elfogadásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester

4.) Előterjesztés új településfejlesztési koncepció és új településrendezési eszközök
elkészítéséről
Előadó: Straub Dávid polgármester
5.) Előterjesztés a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot
Fenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítása tárgyában
Előadó: Straub Dávid polgármester
6.) Előterjesztés kultúrterem felfüggönyözéséről
Előadó: Straub Dávid polgármester
7.) Előterjesztés Csehbánya temető felé iszapfogó akna létesítéséről
Előadó: Straub Dávid polgármester
8.) Előterjesztés Csehbánya Fő utcában beomlott árok helyreállításáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
9.) Előterjesztés új közbeszerzési szabályzat készítéséről
Előadó: Straub Dávid polgármester
10.)

Előterjesztés falunap költségvetési keretösszegének meghatározásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester

11.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díjának megállapításáról
előadó: Straub Dávid polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat 2017.évi közbeszerzési tervéről
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 24/2017. (III.9.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi
közbeszerzési tervét elfogadja.
A közbeszerzési terv e határozat mellékletét képezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2017.március 31.

2.)Napirend: Előterjesztés Gördülő Fejlesztési terv összeállítási kötelezettséggel kapcsolatosan
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:
1.Csehbánya Község Önkormányzat 25/2017. (III.9.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-20251-1-001-00-11
MEKH kóddal rendelkező 2. sorszámú Csehbánya ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért
Felelőse, megtárgyalta a 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére
vonatkozó napirendi pontot.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Vízés Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel
kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.
A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Terveket
készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított
véleményezés átvételét követően, a 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra
irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.
A meghatalmazás visszavonásig érvényes, így a elkövetkező években készítendő Gördülő
Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és a jóváhagyási eljárásban való képviseletre
szól.
Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és szolgáltatási
díjakat a Bakonykarszt Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása érdekében befizeti és
amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben ez nem áll
rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a Bakonykarszt Zrt. részére az igazgatási és
szolgáltatási díjat megfizeti.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
2.Csehbánya Község Önkormányzat 26/2017. (III.9.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-06673-1-007-01-00
MEKH kóddal rendelkező 52. sorszámú Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközműrendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2017-2031. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési
Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-

testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Vízés Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel
kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.
A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Terveket
készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított
véleményezés átvételét követően, a 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra
irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.
A meghatalmazás visszavonásig érvényes, így a elkövetkező években készítendő Gördülő
Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és a jóváhagyási eljárásban való képviseletre
szól.
Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és szolgáltatási
díjakat a Bakonykarszt Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása érdekében befizeti és
amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben ez nem áll
rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a Bakonykarszt Zrt. részére az igazgatási és
szolgáltatási díjat megfizeti.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal

3.)Napirend: Előterjesztés a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló határozat elfogadásáról
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 27/2017. (III.9.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről
szóló
314/2012.(XI.8.)
Kormányrendelet 29.§-a alapján a partnerségi egyezetetés szabályait az alábbiak szerint
állapítja meg:
I.

A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

1. § (1) A településfejlesztési koncepció, a településrendezési eszközök, a települési arculati
kézikönyv és a településképi rendelet (továbbiakban: tervtípus) készítéséhez,
módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés és társadalmi bevonás a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: TFR)
előírásaival összhangban és e határozat alapján történik.
(2) A partnerek körének meghatározása a tervezési feladatnak, tervtípusnak megfelelően
külön önkormányzati határozattal történik a tervtípus kidolgozásának megkezdése előtt.
(3) Amennyiben partnerként szervezet (érdekképviseleti, civil, gazdálkodó szervezet,
önkormányzat, vallási közösség stb.), vagy tulajdonos vesz részt a véleményezésben,
tájékoztatása elektronikus levélben, vagy postai úton történik.
(4) Településrendezési eszközök készítésének, módosításának előzetes tájékoztató
szakaszában, a települési arculati kézikönyv és településképi rendelet kidolgozása előtt a
polgármester tájékoztatást ad a dokumentumok készítésének céljáról és várható
hatásairól, megjelölve a javaslatok, vélemények beadásának határidejét (előzetes
tájékoztató).
(5) A településfejlesztési koncepció, a településrendezési eszköz, a települési arculati
kézikönyv és a településképi rendelet tervezetének (továbbiakban: tervezet) társadalmi
egyeztetése a véleményezési szakasszal párhuzamosan is történhet a TFR szabályai
szerinti módon.
(6) Az egyeztetésben partnerként részt vevő szervezetek tervezettel kapcsolatos
véleményének kikérése a (3) bekezdés szerint történik a véleményezési szakasszal
párhuzamosan, az értesítésben megjelölve a tervezet elérhetőségét.
(7) A tervezet elérhetőségét biztosítani kell a honlapra történő feltöltéssel, valamint az
önkormányzat hivatalos helyiségében nyomtatott formában a véleményezési időszakban.
II.

A javaslatok, vélemények benyújtásának módja, határideje és nyilvántartásának
módja

2. § (1) Javaslatot, véleményt írásos formában tehetnek a partnerek a következő módon:
a) postai úton, Csehbánya Község Önkormányzat címére (8445 Csehbánya, Fő u.
39.) küldött levélben,
b) az Önkormányzati Hivatalban személyesen átadott levélben, vagy
c) elektronikus levélben a felhívásban közzétett e-mail címre.
(2) Helyi lakos szóban, jegyzőkönyv felvétele mellett is adhat javaslatot, véleményt.
(3) Amennyiben a településrendezési eszköz készítése és módosítása, településfejlesztési
koncepció készítése során van előzetes tájékoztatási szakasz, a javaslatok, vélemények
benyújtásának határideje a társadalmi egyeztetés megindítását (honlap, kifüggesztés)
követő 21. nap, szervezetek esetén a tájékoztató átvételét követő 21. nap.
(4) Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet kidolgozása előtt a partnerek
10 napon belül adhatnak javaslatot.
(5) A tervezetre adandó javaslat, vélemény benyújtásának határidejét a TFR rendelet
tervtípusra előírt egyeztetési szabályok figyelembe vételével kell meghatározni. A
határidő nem lehet kevesebb, mint a TFR-ben meghatározott, egyeztetésekre előírt
minimális határidő, de nem haladhatja meg a 30 napot.
(6) Településrendezési eszköz tárgyalásos, vagy állami főépítészi eljárásban történő
módosítása esetén a tervezetre 10 napon belül adhatnak javaslatot a partnerek.
(7) A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja az iratkezelés
általános rendje szerint történik.
(8) A tervezetre beérkezett véleményeket és a partnerségi egyeztetés során keletkezett
jegyzőkönyvet az önkormányzati hivatal a tervezőnek megküldi.

III.Az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indoklásának módja, dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendje
3. § (1) A javaslatok, vélemények elfogadására, illetve el nem fogadására, valamint mindezek
indokolására a tervező javaslatot tesz, amelyet a döntéshozó Képviselő-testülettel
ismertetni kell.
(2) A javaslatokról, vélemények elfogadásáról és el nem fogadásáról az (1) bekezdés szerint
kidolgozott javaslatról a képviselő-testület a TFR szabályainak figyelembe vételével dönt.
(3) A beérkezett javaslatokról, véleményekről készített összefoglalót, az el nem fogadott
véleményeket és azok indoklását a polgármester a partnerségi egyeztetés eredményét
tartalmazó jegyzőkönyvben összesíti.
IV.Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és
településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések
4. §

(1) A polgármester az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök,
kézkönyv és településképi rendelet nyilvánosságát a TFR-rel összhangban biztosítja.
(2) A szervezeteket és tulajdonosokat – az egyeztetésben részt vett államigazgatási
szervekkel párhuzamosan – elektronikus úton értesíti az (1) bekezdés szerinti
dokumentumok elfogadásáról és elérhetőségéről.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
4.)Napirend: Előterjesztés új településfejlesztési koncepció és új településrendezési eszközök

elkészítéséről
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:
1.Csehbánya Község Önkormányzat 28/2017. (III.9.) számú Kt. határozata:
1. Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy új
településfejlesztési koncepciót és új településrendezési eszközöket dolgoz ki a magasabb
rendű jogszabályoknak történő megfelelés, valamint az önkormányzat, a lakosság és a
fejlesztők részéről felmerült változtatási igények megvizsgálása, szükség esetén tervekbe
történő beépítése érdekében.

2. Az önkormányzat a településfejlesztési koncepciót és településrendezési eszközöket egy
eljárásban készíti el.
3. A településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök partnerségi egyeztetése a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: TFR) 29. § és 29/A. §-ának,
valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 27/2017. (III.9.) számú Kt. határozat(a
továbbiakban: Határozat) szabályai szerint történik.
4. Az egyeztetési eljárásban részt vevő szervezetek a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
27/2017. (III.9.) számú Kt. határozat alapján a következők:
• Veszprém Megyei Önkormányzat
• Városlőd Község Önkormányzata
• Farkasgyepű Község Önkormányzata
• Németbánya Község Önkormányzata
• Kislőd Község Önkormányzata
• Magyar Közút Zrt. Veszprém Megyei Igazgatósága
• Csehbánya Község Ifjúságáért Egyesület
• Csehbánya Községért Közalapítvány
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti tervek
készítéséhez a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
2.Csehbánya Község Önkormányzat 29/2017. (III.9.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az új településfejlesztési koncepciót és
új településrendezési eszközöket kidolgozása érdekében megköti a jelen határozat mellékletét
képező szerződést a Város-Teampannon Kft. (székhelye: 1053 Budapest, Veres Pálné u 7. 4.
em. 3. cégjegyzékszáma: 01-09-881973 adószáma: 13960894-2-41. képviseletében eljár:
Koszorú Lajos Zoltán ügyvezető) gazdasági társasággal.
A képviselő-testület
nyolcszázhuszonhatezer
költségvetéséből fedezi.

a
tervezés
bruttó
4.826.000,-Ft,
(nettó 3.800.000,-Ft+ÁFA) összegű

azaz
négymillióköltségét 2017.évi

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

5.)Napirend: Előterjesztés a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti
Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítása tárgyában
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 30/2017. (III.9.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat 1.
mellékletét képező Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti
Szolgálatot Fenntartó Társulása módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodását a módosítás törzskönyvi bejegyzése napjának hatályával és
felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Straub Dávid polgármester

6.)Napirend: Előterjesztés kultúrterem felfüggönyözéséről
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 31/2017. (III.9.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csehbányai kultúrterem
felfüggönyözése munkálatok elvégzésére a Metex függöny és bútorszövet üzlet (Győr,
Szauter u. 2.) gazdasági társasággal köt vállalkozási szerződést.
A képviselő-testület az beruházás bruttó 140.320,-Ft, azaz egyszáznegyvenezerháromszázhúsz 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: azonnal
7.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya temető felé iszapfogó akna létesítéséről
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. A polgármester
felbontotta a zárt borítékban érkezett árajánlatokat és ismertette azokat. Semeniuk Ferenc egyéni
vállalkozó (8175 Balatonfűzfő, Árpád u. 51.) bruttó 549.402,-Ft összegért, Tóth Csaba tótvázsonyi
vállalkozó bruttó 614.045,-Ft összegért, a „BÉR-GÉP-SZER KFT.(8228 Lovas, Eötvös K. u. 033/6.)
bruttó 562.610,-Ft összegért vállalná el a munkálatok elvégzését. Az ár mindegyik esetben
tartalmazza az anyagköltséget is. Az árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy Semeniuk
Ferenc egyéni vállalkozótól (8175 Balatonfűzfő, Árpád u. 51.) rendeli meg szolgáltatást bruttó
549.402,-Ft összegért.
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 32/2017. (III.9.) számú Kt. határozata:

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete -tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb árajánlatot adta- a Csehbánya temető felé iszapfogó akna építésére
Semeniuk Ferenc (8175 Balatonfűzfő, Árpád u. 51.) egyéni vállalkozóval köt vállalkozási
szerződést.
A képviselő-testület az anyag és
munkadíj bruttó 549.402,-Ft, azaz
ötszáznegyvenkilencezer-négyszázkettő 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.ÁPRILIS 30.
8.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Fő utcában beomlott árok helyreállításáról
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. A polgármester
felbontotta a zárt borítékban érkezett árajánlatokat és ismertette azokat. Semeniuk Ferenc egyéni
vállalkozó (8175 Balatonfűzfő, Árpád u. 51.) bruttó 360.680,-Ft összegért, Tóth Csaba tótvázsonyi
vállalkozó bruttó 391.160,-Ft összegért, a „BÉR-GÉP-SZER KFT.(8228 Lovas, Eötvös K. u. 033/6.)
bruttó 374.142,-Ft összegért vállalná el a munkálatok elvégzését. Az ár mindegyik esetben
tartalmazza az anyagköltséget is. Az árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy Semeniuk
Ferenc egyéni vállalkozótól (8175 Balatonfűzfő, Árpád u. 51.) rendeli meg szolgáltatást bruttó
360.680,-Ft összegért.
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 33/2017. (III.9.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete -tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb árajánlatot adta- a Csehbánya Fő utcában beomlott árok bontása és
mederépítése érdekében Semeniuk Ferenc (8175 Balatonfűzfő, Árpád u. 51.) egyéni
vállalkozóval köt vállalkozási szerződést.
A képviselő-testület az anyag és munkadíj bruttó 360.680,-Ft, azaz háromszázhatvanezerhatszáéznyolcvan 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.ÁPRILIS 30.

9.)Napirend: Előterjesztés új közbeszerzési szabályzat készítéséről
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 34/2017. (III.9.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 27.§. (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva korábban jóváhagyott
közbeszerzési szabályzatát hatályon kívül helyezi és jelen előterjesztés mellékletét képező
közbeszerzési szabályzatát jóváhagyja, azzal, hogy annak rendelkezéseit 2017.április
1.napjától kell alkalmazni.
A képviselő-testület utasítja az polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés
megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
dr. Ádám Renáta jegyző
Határidő: azonnal

10.)Napirend: Előterjesztés falunap költségvetési keretösszegének meghatározásáról
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 35/2017. (III.9.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csehbánya Község 2017. évi
Falunapját 2017.július 7-8-án (péntek-szombat) tartja.
A képviselő-testület a Falunap költségvetését legfeljebb 2.000.000,-Ft, azaz kettőmillió
forintban határozza meg 2017. évi költségvetése terhére.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedést megtételére, különösen
a rendezvény előkészítésére, és egyben felhatalmazza a rendezvény megszervezésével
kapcsolatos előzetes szerződések megkötésére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: azonnal
11.)Napirend: Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díjának megállapításáról
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 36/2017. (III.9.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező
8445 Csehbánya, Fő u. 39. szám alatti kultúrház nagyterme bérletétért fizetendő díjakat az
alábbiak szerint határozza meg:
- vásár, előadás, konferencia, családi esemény céljára: bruttó 1.000,-Ft/megkezdett óra,
illetve 10 óra és 24 óra közötti időtartamú bérlet esetén: bruttó 10.000,-Ft/alkalom
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
felhatalmazza az eseti bérleti szerződések képviselő-testület nevében történő aláírásra.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: azonnal

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

