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: 7/2018
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2018.április 11-én 16.00 órakor
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
Fuchs Andrásné és
Horváth Attila és
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.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Csehbánya Község Önkormányzat 25/2018. (IV.11.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.április 11-i rendkívüli nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés értékkel bíró helyi rendezvény megvalósítása érdekében pályázat
benyújtásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Előterjesztés Gördülő Fejlesztési terv összeállítási kötelezettséggel kapcsolatosan
Előadó: Straub Dávid polgármester
3.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat 2018.évi közbeszerzési tervének
módosításáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
4.) Előterjesztés közbeszerzési eljárások lefolytatására keretszerződés megkötéséről
Előadó: Straub Dávid polgármester
5.) Előterjesztés településképi rendelet elfogadásáról

Előadó: Straub Dávid polgármester
6.) Előterjesztés csehbányai kápolna felújításáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
7.) Előterjesztés fűnyírási feladatok elvégzésére megbízási szerződés megkötéséről
Előadó: Straub Dávid polgármester
8.) Előterjesztés Csehbánya 14 hrsz-ú út felújítására árajánlatok kéréséről
Előadó: Straub Dávid polgármester
9.) Előterjesztés települési útbaigazító táblákra árajánlatok kéréséről
Előadó: Straub Dávid polgármester
10.) Előterjesztés kültéri padok, asztalok beszerzéséről
Előadó: Straub Dávid polgármester
11.) Előterjesztés Honda kapálógép és tartozékai értékesítésére pályázati hirdetmény
közzétételéről
Előadó: Straub Dávid polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: Előterjesztés értékkel bíró helyi rendezvény megvalósítása érdekében pályázat
benyújtásáról
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 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 26/2018. (IV.11.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Kormánya által a
Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport illetékességi területén működő
önkormányzatok részére is kiírt értékkel bíró helyi vagy térségi rendezvények
támogatására vonatkozó felhívásra benyújtja pályázatát és a támogatásból 2018.01.01 és
2020.12.31. között két rendezvényt kíván megvalósítani.
Az első rendezvényre 2018.július 14-én kerül sor, melynek 1.500.000,-Ft összegű
költségvetéséhez a képviselő-testület jelen pályázaton 311.150,-Ft összegű támogatást
igényel, a fennmaradó költségeket 2018.évi költségvetése terhére önrészből biztosítja..

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
egyben felhatalmazza a pályázat kiírási szempontokra megfelelő összeállítására, valamint
képviselő-testület nevében történő benyújtására.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: március 31.
2.) 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.
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 5 képviselő, szavazott 5 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta:
1.Csehbánya Község Önkormányzat 27/2018. (IV.11.) 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 2019-2033. 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 2019-2033. 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 28/2018. (IV.11.) 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 2019-2033. 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 2019-2033. 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 Csehbánya Község Önkormányzat 2018.évi közbeszerzési tervének
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 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 29/2018. (IV.11.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 24/2018. (III.30.)
számú Kt. határozattal elfogadott 2018. évi közbeszerzési tervét jelen határozat mellékletét
képező terv szerint módosítja.
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési terv e határozat mellékletét
képezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal

4.) Napirend: Előterjesztés közbeszerzési eljárások lefolytatására keretszerződés megkötéséről
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 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 30/2018. (IV.11.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Közbeszerzési tanácsadási
szolgáltatások elvégzése, ezen belül közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása, továbbá
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása érdekében a TOP-SZAKÉRTŐ Közbeszerzési
Szaktanácsadó Kft. (Székhely: 1055 Budapest, Falk M. u. 4. IV. em. 1., Cégjegyzékszám: 0109-275650 , Adószám: 25445910-2-41, Képviseli: dr. Weisz Gyula ügyvezető) gazdasági
társasággal megköti a jelen határozat mellékletét képező megbízási keretszerződést.
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 településképi rendelet 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 rendelet-tervezetet 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 rendeletet alkotta:

6.) Napirend: Előterjesztés csehbányai kápolna felújításáról
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Elmondta, hogy
Csehbányai Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta a felújításra érkezett árajánlatokat, melyek
közül Sarus Zoltán csehbányai vállalkozó ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek. A vállalkozó
936.300,-Ft összegért vállalná a munkálatokat, melyből a munkadíj 650.200,-Ft. Az anyagköltséget
a nemzetiségi önkormányzat fedezi, önkormányzatunknak a munkadíjat kellene fedeznie.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy 650.200,-Ft,
azaz hatszázötvenezer-kettőszáz forint összegű munkadíjat fedez.
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 31/2018. (IV.11.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csehbánya 071 hrsz-ú ingatlanon
található Mária kápolna felújítása érdekében 2018.évi költségvetéséből 650.200,-Ft, azaz
hatszázötvenzer-kettőszáz forint összértékben finanszírozza a felújítás munkadíját.
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
7.) Napirend: Előterjesztés fűnyírási feladatok elvégzésére megbízási szerződés megkötéséről
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 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 32/2018. (IV.11.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező
megbízási szerződésben foglaltak szerint megbízza Gáspár Richárd 8445 Csehbánya, Fő u.
61. szám alatti lakost, hogy Csehbánya község belterületén a kizárólag fűkaszával
végezhető fűnyírási feladatokat végezze el.

A képviselő-testület a megbízás díját 2018.évi költségvetéséből fedezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
egyben felhatalmazza a megbízási szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal

8.) Napirend: Előterjesztés Csehbánya 14 hrsz-ú út felújítására árajánlatok kéréséről
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 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 33/2018. (IV.11.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csehbánya, Fő utca 14 Hrsz-ú
belterületi
út
felújítása
érdekében
felkéri
a
polgármestert,
hogy
3
vállalkozótól/vállalkozástól árajánlatot kérjen.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2018.május 31.
9.) Napirend: Előterjesztés települési útbaigazító táblákra árajánlatok kéréséről
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 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 34/2018. (IV.11.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete kültéri útbaigazító tábláinak cseréje
érdekében felkéri a polgármestert, hogy azok felmérése után 3 vállalkozótól/vállalkozástól
árajánlatot kérjen.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2018.május 31.
10.)

Napirend: Előterjesztés kültéri padok, asztalok beszerzéséről
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 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 35/2018. (IV.11.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község közterületeire 2018.évi
költségvetése terhére legfeljebb 500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint összértékben kültéri
padokat, asztalokat vásárol és helyez ki.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2018.május 31.
11.)
Napirend: Előterjesztés Honda kapálógép és tartozékai értékesítésére pályázati
hirdetmény közzétételéről
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 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 36/2018. (IV.11.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező
pályázati hirdetményben foglaltak szerint értékesítésre jelöli a tulajdonát képező alábbi
feleslegessé vált vagyontárgyakat:
1 db Kapálógép (Szentkirály DRAGON 65 HONDA GCV 190 6,5 LE 6 kapatag,
védőtárcsa), a hozzá tartozó 1 pár szabadonfutós zárókerék, valamint 1 db utánfutó
(400 K Szentkirály)
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
különösen az hirdetmény helyben szokásos módon történő közzétételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános ülést 18.10 órakor
berekesztette.
K.m.f.
Straub Dávid
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

