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: 5/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2016. március 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
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 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 16/2016. (III.16.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.március 16-i rendkívüli
nyilvános ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete támogatási
kérelméről
Előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat 2016.évi közbeszerzési tervéről
Előadó: Straub Dávid polgármester

3.) Előterjesztés a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti
Szolgálatot Fenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről szóló rendelet megalkotásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
4.) Előterjesztés a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti
Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítása tárgyában
Előadó: Straub Dávid polgármester
5.) Előterjesztés Gördülő Fejlesztési terv összeállítási kötelezettséggel kapcsolatosan
Előadó: Straub Dávid polgármester
6.) Előterjesztés Csizmadia Károly termőföld bérleti kérelméről
Előadó: Straub Dávid polgármester
7.) Előterjesztés Soproni János termőföld vásárlási kérelméről
Előadó: Straub Dávid polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.)Napirend: Előterjesztés a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete 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 a) jelű 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 17/2016. (III.16.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évben 5.000,-Ft, azaz
ötezer forint támogatásban részesíti a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesületét
(8247 Hidegkút, Fő u. 67/A, adószám: 18931312-1-19, bankszámlaszám: Kinizsi
Bank 73200189-11203616 ).
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: azonnal
2.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat 2016.évi közbeszerzési tervéről
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 18/2016. (III.16.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. 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: 2016.március 31.

3.)Napirend: Előterjesztés a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti
Szolgálatot Fenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételének rendjéről szóló rendelet megalkotásáról
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 19/2016. (III.16.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Herend
Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Társulási Megállapodásban
rendeletalkotásra kijelölt települési önkormányzat „a Herend Környéki Önkormányzatok
Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről” szóló rendelettervezetét a jelen határozat mellékletét képező formában és tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Straub Dávid polgármester

4.)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.
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 20/2016. (III.16.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Herend Környéki
Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó
Társulása Társulási Megállapodásának módosítását a melléklet szerint
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodást
módosító megállapodás és az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Straub Dávid polgármester

5.)Napirend: Előterjesztés Gördülő Fejlesztési terv összeállítási
kapcsolatosan
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

kötelezettséggel

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:
1.Csehbánya Község Önkormányzat 21/2016. (III.16.) 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 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 Víz- és 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 2017-2031. évekre vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz
nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.
Felelős:Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
2.Csehbánya Község Önkormányzat 22/2016. (III.16.) 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 Víz- és 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 2017-2031. évekre vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz
nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.
Felelős:Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
6.)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.
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 23/2016. (III.16.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csizmadia Károly 8445
Csehbánya, Fő u. 32/A szám alatti lakos részére a jelen határozat mellékletét képező
haszonbérleti szerződéssel haszonbérbe adja az Önkormányzat tulajdonában álló
alábbi területeket:
Termőföld terület
Ak értéke
helyrajzi száma:
nagysága (m2):
megnevezése:
2.28
010/9
6917
LEGELŐ
2183
010/10
2183
LEGELŐ
A képviselő-testület haszonbérleti díját 1.000 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

7.)Napirend: Előterjesztés Soproni János termőföld vásárlási kérelméről
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
A képviselők hozzászólásaikban azt támogatták, hogy ne kerüljön több önkormányzati
tulajdonú termőföld értékesítésre. Megerősítették, hogy a termőföld bérbeadása ellen nincs
kifogásuk, azonban az adásvételt nem támogatták.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Csehbánya Község Önkormányzat …/2016. (III.16.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy
érdekmúlás követezett be, a 41/2008. (VII. 23.) számú Kt. határozatában foglaltakkal
ellentétben nem kívánja értékesíteni Soproni János, (szül. hely, idő: Veszprém, 1964.
06. 17., anyja neve: Schvéder Rozália) 8445 Csehbánya, Fő u. 31. szám alatti lakos
részére az önkormányzat tulajdonában lévő Csehbánya külterület 017/7. hrszú.,,Csehbánya külterület 017/8. hrsz-ú.,Csehbánya külterület 017/10. hrsz-ú,
Csehbánya külterület 017/11. hrsz-ú., Csehbánya külterület 017/12. hrsz-ú
ingatlanokat.
Fentiek miatt a képviselő-testület hatályon kívül helyi az ingatlanok értékesítéséről
szóló 41/2008. (VII. 23.) számú Kt. határozatát.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
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 24/2016. (III.16.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy
érdekmúlás követezett be, a 41/2008. (VII. 23.) számú Kt. határozatában foglaltakkal
ellentétben nem kívánja értékesíteni Soproni János, (szül. hely, idő: Veszprém, 1964.
06. 17., anyja neve: Schvéder Rozália) 8445 Csehbánya, Fő u. 31. szám alatti lakos
részére az önkormányzat tulajdonában lévő Csehbánya külterület 017/7. hrszú.,,Csehbánya külterület 017/8. hrsz-ú.,Csehbánya külterület 017/10. hrsz-ú,
Csehbánya külterület 017/11. hrsz-ú., Csehbánya külterület 017/12. hrsz-ú
ingatlanokat.
Fentiek miatt a képviselő-testület hatályon kívül helyi az ingatlanok értékesítéséről
szóló 41/2008. (VII. 23.) számú Kt. határozatát.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános ülést 17.55 órakor
berekesztette.
K.m.f.

Straub Dávid
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

