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: 5/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015.március 18-án 16.00
órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
Fuchs Andrásné önkormányzati képviselő és
Horváth Attila 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
A lakosság részéről megjelent és a napirendi pontok tárgyalása előtt jelen volt:
Nagy Zoltán csehbányai lakos
A lakosság részéről megjelent és a napirendi pontok tárgyalása után jelen volt:
Maurer Gábor és Fuchs Frigyes csehbányai lakosok
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 21/2015. (III.18.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.március 18-i rendkívüli
nyilvános ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése
szerinti kötelező víziközmű-vagyon vagyonértékeléséről
előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése
szerinti kötelező víziközmű-vagyon (szennyvíz) vagyonértékeléséről
előadó: Straub Dávid polgármester
3.) Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése
szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségről
előadó: Straub Dávid polgármester
4.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének
elfogadásáról
előadó: Straub Dávid polgármester
5.) Előterjesztés a községi könyvtár nyitvatartási idejének módosításáról
előadó: Straub Dávid polgármester
6.) Előterjesztés bírósági ülnökök jelölésének lehetőségéről
előadó: Straub Dávid polgármester
7.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat gazdasági programjának előkészítéséről
előadó: Straub Dávid polgármester
8.) Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálatáról
előadó: Straub Dávid polgármester

Napirend tárgyalása előtt:
Nagy Zoltán csehbányai lakos érdeklődött, hogy az önkormányzatnak milyen tervei vannak
a tulajdonában lévő Csehbánya belterület 268 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatosan. Elmondta,
hogy jelenleg tárgyalásokat folytat az kérdéses ingatlannal szomszédos 265 hrsz-ú ingatlan
megvásárlása kapcsán, azonban nagyobb területre lenne szüksége és a 268 hrsz-ú ingatlan
megvásárlása nélkül, tekintettel arra, hogy a 265 hrsz-ú ingatlanhoz út nem vezet nem tudja
megközelíteni a megvásárolni kívánt területrészt. Ezenkívül érdeklődött az önkormányzat
rendezési terv módosítási elképzeléseiről is, hiszen abban a fenti területeken építési telkeket
jelöltek ki a képviselők és így azok jelenlegi állapotukban nem keríthetők be, nem vonhatók
össze.
Kiszlinger Szabolcs alpolgármester elmondta, hogy tudja, sokan kísérleteztek már a
Csehbánya 265 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával, azonban a sok tulajdonos és az ismeretlen
örökösök miatt az rendre kudarca fulladt. Alpolgármester elmondta azt is, hogy tudomása
szerint a bekerített részen emukat akar tartani Nagy Zoltán, amik zavarhatják a lakosok
nyugalmát, ezért az adásvételről a környékbeli lakosok véleményének kikérése nélkül a
későbbi összetűzések elkerülése érdekében nem érdemes dönteni.
Horváth Attila önkormányzati képviselő hozzátette, hogy az önkormányzat nagyon ritkán
értékesített ingatlant és ezen a területen sokan járnak, habár nem út, de a Bakony utcát rajta
keresztül közelítik meg.
Nagy Zoltán megköszönte a tájékoztatást és távozott.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.)Napirend: Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1)
bekezdése szerinti kötelező víziközmű-vagyon vagyonértékeléséről
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 22/2015. (III.18.) 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 víziközmű-rendszer vagyonértékelésére vonatkozó
napirendi pontot.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése szerinti
vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá, hogy a 24/2013. (V.29.)
NFM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság területén egységes elvek alapján, egységes
vagyonértékelés készüljön, a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra,
hogy a 2012. évben a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal megkötött Egyetértési nyilatkozat alapján hatalmazza meg a
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a
vagyonértékelés elvégeztetésével.
A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság nevünkben és helyettünk a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal által elfogadott Beszerzési és Közbeszerzési
Szabályzatában foglaltak szerinti közbeszerzési eljárásban válassza ki a
vagyonértékelő személyét, vele szerződést kössön és neki az ellenszolgáltatást
kifizesse.
Felelős:Straub Dávid
polgármester
Határidő:2015.március 31.

2.)Napirend: Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1)
bekezdése szerinti kötelező víziközmű-vagyon (szennyvíz) vagyonértékeléséről
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 23/2015. (III.18.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-06673-1-007-0100 MEKH kóddal rendelkező 52. sorszámú Ajka szennyvízelvezető és -tisztító
víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a víziközmű-rendszer
vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése
szerinti vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá, hogy a
24/2013. (V.29.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a BAKONYKARSZT
Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság területén egységes elvek
alapján, egységes vagyonértékelés készüljön, a Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező, a vagyonértékeléssel
kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket tartalmazó Együttműködési megállapodást
az Önkormányzat nevében írja alá.
Felelős:Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal

3.)Napirend: Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2)
bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségről
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 javaslatokat 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 határozatokat hozta:
1.Csehbánya Község Önkormányzat 24/2015. (III.18.) 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 2016-2030. 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 2016-2030. 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 25/2015. (III.18.) 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
víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2016-2030. 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 2016-2030. 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

4.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési
tervének 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 26/2015. (III.18.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. 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: 2015.március 31.

5.)Napirend: Előterjesztés a községi könyvtár nyitvatartási idejének módosításáról
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 27/2015. (III.18.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a községi könyvtár
nyitvatartási idejét az alábbiak szerint alakítja ki:
Szerdán

16.00-19.00 óráig

vasárnap: 13.00-14.00

óráig

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
6.)Napirend: Előterjesztés bírósági ülnökök jelölésének lehetőségéről
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 javaslatok közül a 2. számút 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 28/2015. (III.18.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván élni a bírósági
ülnökjelölés lehetőségével.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2015.március 27.
7.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat gazdasági programjának
előkészítéséről

Előadó:Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Elmondta,
hogy jelenleg a legsürgetőbb a településrendezési terv elkészítése lenne, utána a kultúrház
felújítása (járólapozás, festés, meszelés, szigetelés, színpad rendbetétele). A 2017.évben a
vízelvezető árkok lapozása, a Darulik kérdésének megoldása, az Ifjúsági klub átalakítása
következhetne.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Csehbánya Község Önkormányzat …/2015. (III.18.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a
jegyzőt, hogy a fenti fejlesztési elképzelések alapján Csehbánya Község
Önkormányzat gazdasági programját készítse el, majd ezt követően terjessze azt a
képviselő-testület elé.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
dr.Ádám Renáta
jegyző
Határidő: 2015.április 12.
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 29/2015. (III.18.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a
jegyzőt, hogy a fenti fejlesztési elképzelések alapján Csehbánya Község
Önkormányzat gazdasági programját készítse el, majd ezt követően terjessze azt a
képviselő-testület elé.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
dr.Ádám Renáta

jegyző
Határidő: 2015.április 12.
8.)Napirend: Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
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 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 30/2015. (III.18.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csehbányai Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
Képviselő-testületével
kötött
és
a
126/2014.(XII.10.) számú Kt. határozattal jóváhagyott Együttműködési
Megállapodást változatlan formában jóváhagyja.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: azonnal
Napirend után:
Maurer Gábor csehbányai lakos a napirendi pontok tárgyalását követően érkezett és
elmondta, hogy szeretne a Csehbánya, Újtelep u. 41. szám alatt egy autóbontó üzemet
létesíteni. Elmondta, hogy kívülről semmi sem fog látszani, mert örökzöldekkel szeretné
körülültetni.
Straub Dávid polgármester elmondta, hogy az önkormányzat számára a lakosság véleménye
a legfontosabb, ezért szeretné, ha a tulajdonos a szomszédok hozzájáruló nyilatkozatát is
bemutatná majd a testületnél.
Ezt követően érkezett meg Fuchs Frigyes csehbányai lakos. Fuchs Frigyes elmondta, hoy
szeretné megvásárolni az önkormányzat tulajdonában lévő Csehbánya külterület 085/29 hrszú ingatlant. A területre a birkái miatt van szüksége, szeretne rajta akólat építeni, azt
bekeríteni.
A képviselők egyöntetően elmondták, hogy megértik Fuchs Frigyes problémáját, tudják, hogy
jelenleg is használja a területet, de elmondták azt is, hogy az önkormányzat nem szokott

ingatlanokat értékesíteni. Kérték, hogy tegyen egy vételi ajánlatot és majd következő ülésén
tárgyal róla a testület.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános ülést 18.45 órakor
berekesztette.
K.m.f.

Straub Dávid
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

