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: 9/2018
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2018.május 16-án 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 39/2018. (V.16.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.május 16-i rendkívüli nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi végrehajtásáról szóló
átfogó értékeléséről
Előadó: Straub Dávid polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző
2.) Előterjesztés Honda kapálógép és tartozékai értékesítéséről
Előadó: Straub Dávid polgármester
3.) Előterjesztés téli rezsicsökkentés keretében kapott állami támogatás elosztásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
4.) Előterjesztés Gosztolai Gabriella 262/14 hrsz-ú ingatlanról elidegenítési tilalom törlési
kérelméről
Előadó: Straub Dávid polgármester

5.) Előterjesztés Horváth Zoltán és Horváth Zoltán Mártonné 262/15 hrsz-ú ingatlanról
elidegenítési
tilalom
törlési
kérelméről
Előadó: Straub Dávid polgármester
6.) Előterjesztés Csehbánya 230 hrsz-ú ingatlan csapadékvíz-elevezetésére beszerzési eljárás
indításáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
7.) Előterjesztés fűnyírótraktor vásárlásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.Napirend: Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi végrehajtásáról

szóló átfogó értékeléséről
előadó: Straub Dávid polgármester, dr.Ádám Renáta jegyző
(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 40/2018. (V.16.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti
gyermekvédelmi feladatok 2017. évi végrehajtásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.

és

A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
dr. Ádám Renáta jegyző
Határidő: 2018.május 31.

2.Napirend: Előterjesztés Honda kapálógép és tartozékai értékesítéséről
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Elmondta, hogy egy
árajánlat érkezett. Felbontotta és ismertette az ajánlatot, mely másolatban a jegyzőkönyv mellékletét
képezi. Gáspár Róbert 8440 Herend, Diófa u. 46. szám alatti lakos 100.000,-Ft összeget ajánlott a
kapálógépért.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy 100.000,-Ft
összegért kerüljön értékesítésre a kapálógép Gáspár Róbert 8440 Herend, Diófa u. 46. szám alatti
lakos részére.
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 41/2018. (V.16.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező
szerződésben foglaltak szerint a tulajdonát képező 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) feleslegessé vált vagyontárgyat
Gáspár Róbert 8440 Herend, Diófa u. 46. szám alatti lakos, mint pályázaton nyertes
ajánlattevő részére100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint összegért értékesíti.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: 2018.május 31.

3.Napirend: Előterjesztés téli rezsicsökkentés keretében kapott állami támogatás elosztásáról

előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. A képviselők
hozzászólásaikban kérték a polgármestert és a jegyzőt, hogy kérjen a támogatás elszámolásával
kapcsolatosan pontosabb információkat és ezután terjesszék újra a testület elé a témát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület
legkésőbb 2018.június 15-ig halassza el a döntést.
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 döntést legkésőbb 2018.június 15-ig elhalasztotta.
4.Napirend: Előterjesztés Gosztolai Gabriella 262/14 hrsz-ú ingatlanról elidegenítési tilalom törlési

kérelméről
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 42/2018. (V.16.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Gosztolai
Gabriella 8440 Herend, Rákóczi u. 52. szám alatti lakos tulajdonát képező Csehbánya
262/14 hrsz-ú ingatlanon a Csehbánya Község Önkormányzata (8445 Csehbánya, Fő u.
39.) javára a beépítési kötelezettség biztosítására bejegyzett elidegenítési tilalom törlésre
kerüljön.
Az elidegenítési tilalom törlésével kapcsolatban felmerülő összes költség az ingatlan
tulajdonosát terheli.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
5.Napirend: Előterjesztés Horváth Zoltán és Horváth Zoltán Mártonné 262/15 hrsz-ú ingatlanról

elidegenítési tilalom törlési kérelméről
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 43/2018. (V.16.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Horváth
Zoltán és Horváth Zoltán Mártonné 8440 Herend, Táncsics u. 25. szám alatti lakosok
tulajdonát képező Csehbánya 262/15 hrsz-ú ingatlanon a Csehbánya Község
Önkormányzata (8445 Csehbánya, Fő u. 39.) javára a beépítési kötelezettség biztosítására
bejegyzett elidegenítési tilalom törlésre kerüljön.
Az elidegenítési tilalom törlésével kapcsolatban felmerülő összes költség az ingatlan
tulajdonosát terheli.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
6.Napirend: Előterjesztés Csehbánya 230 hrsz-ú ingatlan csapadékvíz-elevezetésére beszerzési

eljárás indításáról
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 44/2018. (V.16.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Csehbánya, Fő u. 230 hrsz-ú
ingatlan csapadékvízelvezetésének kivitelezése” tárgyában jelen határozat mellékletét
képező ajánlattételi felhívás szerint beszerzési eljárást indít.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kérjen fel 3 vállalkozót, vállalkozást
ajánlattételre, majd a beérkezett ajánlatokat terjessze a képviselő-testület elé.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: azonnal

7.Napirend: Előterjesztés fűnyírótraktor vásárlásáról

előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Ismertette az érkezett
árajánlatokat. A Simon és Társa Kft. (8400 Ajka, Gyár u. 37.) bruttó 1.439.897,-Ft összegért, az
ANDL Kft. (8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 64.) bruttó 1.399.900,-Ft összegért, a KITE
Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (4181 Nádudvar, Bem J. u. 1.) bruttó 1.827.000,Ft összegért adná önkormányzatunknak a fűnyírótraktort.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy az ANDL Kft.
(8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 64.) gazdasági társaságtól vásároljon az önkormányzat traktort
bruttó 1.399.900,-Ft összegért.
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 45/2018. (V.16.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb árajánlatot adta- az ANDL Kft. (8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 64.)
gazdasági társaságtól vásárol 1 db fűnyíró traktort.
A képviselő-testület a beszerzés bruttó 1.399.900,-Ft, azaz bruttó egymillióháromszázkilencvenkilencezer forint költségeit 2018.évi költségvetéséből fedezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: 2018.május 31.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános ülést 17.10 órakor
berekesztette.
K.m.f.
Straub Dávid
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

