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: 9/2016
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2016. május 18-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 34/2016. (V.18.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.május 18-i rendkívüli nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat 2015.évi gazdálkodásáról (zárszámadás)
előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi végrehajtásáról szóló átfogó
értékeléséről
előadó: Straub Dávid polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző
3.) Előterjesztés központi ügyeleti hozzájárulás 2017.évtől történő módosításáról
előadó: Straub Dávid polgármester

4.) Előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda falugondnoki gépjármű igénybevételére
vonatkozó kérelméről
előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester
5.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat településrendezési terve felülvizsgálatára érkezett
árajánlatokról
Előadó: Straub Dávid polgármester
6.) Előterjesztés Újtelep utca felújítására árajánlatok beszerzéséről
Előadó: Straub Dávid polgármester
7.) Előterjesztés parkosításról
Előadó: Straub Dávid polgármester
8.) Vegyes ügyek
Előadó: Straub Dávid polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat 2015.évi gazdálkodásáról (zárszámadás)
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 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:

2.)Napirend: Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. 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.
Egyéb 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 35/2016. (V.18.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti
gyermekvédelmi feladatok 2015. 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: 2016.május 31.

3.)Napirend: Előterjesztés központi ügyeleti hozzájárulás 2017.évtől történő módosításáról
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 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 36/2016. (V.18.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel Ajka Város
Önkormányzatával 2012. december 28.napján 5/48/2012.számon kötött feladat-átvállalási
szerződésben foglaltakra hozzájárul az ügyleti ellátás biztosítása érdekében Ajka Város
Önkormányzata felé fizettet hozzájárulás 2017.évtől 300,-Ft/fő/év összegre történő
emeléséhez, valamint a képviselő-testület 2017.évi költségvetéséből 26.000,-Ft, azaz
huszonhatezer forint összeget biztosít az ügyeleti ellátás érdekében egy személygépjármű
vásárlásához.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: értelemszerű
4.)Napirend: Előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda falugondnoki gépjármű igénybevételére
vonatkozó 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 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 37/2016. (V.18.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi Német Nemzetiségi
Óvoda vezetője kérésére engedélyezi, hogy a Csehbánya Község Önkormányzat
tulajdonában lévő falugondnoki gépjármű úszásoktatás céljából 2016.május 30-tól 2016.
június 3-ig, illetve 2016. június 6-tól 2016. június 10-ig (szerdai napok kivételével)
térítésmentesen 6 fő óvodást és 2 fő kísérőt Városlőd településről Ajkára majd vissza
szállítson.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
5.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat településrendezési terve felülvizsgálatára
érkezett árajánlatokról

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 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 38/2016. (V.18.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy
településrendezési terv készítésére pályázatot kíván benyújtani nem köt szerződést a VárosTeampannon Kft. (székhelye: 1053 Budapest, Veres Pálné u 7. 4. em. 3. cégjegyzékszáma:
01-09-881973 adószáma: 13960894-2-41. képviseletében eljár: Koszorú Lajos Zoltán
ügyvezető) gazdasági társasággal, de a pályázat benyújtása során a legalacsonyabb összegű
árajánlatot adó Város-Teampannon Kft. árajánlatát veszi figyelembe.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: azonnal
2.) Csehbánya Község Önkormányzat 39/2016. (V.18.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C.törvény 3.melléklet II.8. pontja szerint
az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására kiírt pályázatra.
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázaton 2.950.000,-Ft, azaz
kettőmillió-kilencszázötvenezer
forint
támogatást
igényel,
mely
összegből
településrendezési tervet kíván készíttetni.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: 2016.augusztus 31.

6.)Napirend: Előterjesztés Újtelep utca felújítására árajánlatok beszerzéséről
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 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 40/2016. (V.18.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képező Csehbánya belterület 141 hrsz-ú ingatlan pályázatból történő felújítása
érdekében 2016.május 25. napján 12.00 óráig beérkezően az alábbi vállalkozásoktól kér
árajánlatot:
Kétutas Kft. 8428 Borzavár, Kossuth u. 7.
SchmidtGép 2002 Kft. 2336 Dunavarsány, Kökény köz 2.
Amalfi Hungária Kft. 5081 Szajol, Fő út. 20.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlatokat kérje meg és
azokat terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: azonnal
7.)Napirend: Előterjesztés parkosításról
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 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 41/2016. (V.18.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb összegű árajánlatot adta a Woodgarden Kft. (székhelye: 6000 Kecskemét,
Rákóczi út 16. adószám: 13461591-2-03 képviseletében eljár: Sódar Tamás ügyvezető)

gazdasági társasággal kívánja megkötni a jelen határozat mellékletét képező szerződést
Csehbánya község parkosítására.
A képviselő-testület a parkosítás bruttó 1.122.750,-Ft, azaz egymillióegyszázhuszonkettőezer (nettó 884.055,-Ft+ÁFA) összegű költségét 2016.évi
költségvetéséből fedezi.
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

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános ülést 17.20 órakor
berekesztette.
K.m.f.

Straub Dávid
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

