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: 7/2017
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2017. május 17-én 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 45/2017. (V.17.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.május 17-i rendkívüli nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Szóbeli előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázat kapcsán hozott határozat módosításáról
előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Előterjesztés a 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező 52. sorszámú Ajka
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében
megállapodás megkötéséről
előadó: Straub Dávid polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.)Napirend: Szóbeli előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
kiírt pályázat kapcsán hozott határozat módosításáról
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei
Igazgatóság Államháztartási Irodája az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására benyújtott pályázatunk kapcsán hiánypótlást bocsátott ki. A hiánypótlási felhívás a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Csehbánya Község Önkormányzat …/2017. (V.17.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések, azon belül a belterületi utak, járdák, hidak felújításának
támogatására kiírt pályázaton történő részvétel kapcsán hozott 39/2017. (IV.26.) számú
Kt. számú határozatát módosítja, melynek során a határozat III. bekezdése helyébe az
alábbi szövegrész lép:
„A Képviselő-testület a beruházás bruttó 17.197.578,-Ft összköltségéhez pályázati
önrészként 2017. évi költségvetése terhére 2.579.637-Ft, azaz kettőmillióötszázhetvenkilencezer-hatszázharminchét forint önrészt biztosít.”
A Képviselő-testület 39/2017. (IV.26.) számú Kt. számú határozatának e határozattal
nem érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal hatályukban
fennmaradnak.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: azonnal
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 46/2017. (V.17.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések, azon belül a belterületi utak, járdák, hidak felújításának
támogatására kiírt pályázaton történő részvétel kapcsán hozott 39/2017. (IV.26.) számú
Kt. számú határozatát módosítja, melynek során a határozat III. bekezdése helyébe az
alábbi szövegrész lép:
„A Képviselő-testület a beruházás bruttó 17.197.578,-Ft összköltségéhez pályázati
önrészként 2017. évi költségvetése terhére 2.579.637-Ft, azaz kettőmillióötszázhetvenkilencezer-hatszázharminchét forint önrészt biztosít.”

A Képviselő-testület 39/2017. (IV.26.) számú Kt. számú határozatának e határozattal
nem érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal hatályukban
fennmaradnak.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: azonnal
2.)Napirend: Előterjesztés a 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező 52. sorszámú Ajka
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében megállapodás
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 47/2017. (V.17.) számú Kt. határozata:
Az 52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszeren lévő ellátásért felelősök a
Magyar
Energetikai
és
Közmű-szabályozási
Hivataltól
kapott
VKEFFO_2017/1978-1 (2017) ügyiratszámú levél és a Vksztv. 61/B. § valamint az
5/G. § előírásainak megfelelően létrehozták a "Megállapodás az 52. sorszámú 2106673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és tisztító víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodást.
Csehbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy az 52.
sorszámú
21-06673-1-007-01-00
MEKH
kóddal
rendelkező
Ajka
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek
képviseletét Ajka Város Önkormányzata lássa el.
Az ellátásért felelősök az 52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal
rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszeren fennálló
tulajdoni érdekeltségének nettó könyv szerinti értékét és tulajdoni arányát az
alábbiak szerint rögzítik:
Ajka város nettó könyv szerinti értéke:
1.844.579.541 Ft 60,69 %
Magyarpolány község nettó könyv szerinti értéke: 31.128.322 Ft 1,02 %
Kislőd község nettó könyv szerinti értéke:
248.886.079 Ft 8,19 %
Városlőd község nettó könyv szerinti értéke:
310.903.528 Ft 10,23 %
Farkasgyepű község nettó könyv szerinti értéke:
163 609 522Ft 5,38 %
Csehbánya község nettó könyv szerinti értéke:
98.175.806Ft 3,23 %
Halimba község nettó könyv szerinti értéke:
342.230.907Ft 11,26 %
Csehbánya Község Önkormányzatának képviselő-testülete a fentiek alapján
felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt "Megállapodás az 52. sorszámú
21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -

tisztító
víziközmű-rendszer
ellátásának
biztonsága
érdekében"
című
megállapodásban Ajka Város Önkormányzatát nevezze meg az ellátásért felelősök
közös képviselőjének és a Megállapodást írja alá.
Az ellátásért felelősök a fentieknek megfelelően a csatolt mellékletben található
"Megállapodás az 52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal
rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer ellátásának
biztonsága érdekében" című megállapodást hozták létre.
Határidő:
Felelős:

2017. május 30.
Straub Dávid polgármester

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános ülést 16.50 órakor
berekesztette.
K.m.f.

Straub Dávid
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

