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: 9/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015.május 27-én 16.00 órakor
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
Fuchs Andrásné önkormányzati képviselő
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
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 42/2015. (V.27.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.május 27-i rendkívüli nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés Csehbánya
(zárszámadás)

Község

Önkormányzat

2014.évi

gazdálkodásáról

előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Előterjesztés a 2014.évben végzett könyvtári tevékenységekről és szolgáltatásokról
szóló tájékoztató elfogadásáról

előadó: Straub Dávid polgármester
3.) Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi végrehajtásáról
szóló átfogó értékeléséről.
előadó: Straub Dávid polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző
8.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló
jelentés elfogadásáról
előadó: Straub Dávid polgármester, dr.Ádám Renáta jegyző
5.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat vízkár-elhárítási tervének elfogadásáról
előadó: Straub Dávid polgármester
6.) Előterjesztés Csehbányai temető felmérése feladat elvégzésének igazolásáról és a számla
kifizetésének engedélyezéséről
előadó: Straub Dávid polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző
7.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
igazgatásról, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról szóló 5/2015.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
előadó: Straub Dávid polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző
9.) Előterjesztés közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció elfogadásáról
előadó: Straub Dávid polgármester
10.)

Előterjesztés a szociális étkeztetés szakmai programjának módosításáról

előadó: Straub Dávid polgármester
11.)

Előterjesztés az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás végelszámolásáról

előadó: Straub Dávid polgármester
12.) Szóbeli előterjesztés Újtelep utca felújítására árajánlatok beszerzéséről
előadó: Straub Dávid polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat 2014.évi gazdálkodásáról
(zárszámadás)
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 rendelet-tervezetet 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 rendeletet alkotta:

Előterjesztés a 2014.évben végzett
szolgáltatásokról szóló tájékoztató elfogadásáról
előadó: Straub Dávid polgármester
2.)Napirend:

könyvtári

tevékenységekről

és

(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 43/2015. (V. 27.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Eötvös Károly Megyei
Könyvtár (8200 Veszprém, Komakút tér 3.) Veszprém Megyei Könyvtárellátás
Szolgáltató Rendszer keretében Csehbánya településen 2014. évben végzett könyvtári
tevékenységről és szolgáltatásokról szóló jelen határozat melléklete szerinti
beszámolót elfogadja.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal

3.)Napirend: Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. 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 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 44/2015. (V. 27.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2014. évi végrehajtásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
dr. Ádám Renáta jegyző
Határidő: 2015.május 31.

4.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat belső ellenőrzéséről szóló

összefoglaló jelentés 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 45/2015. (V. 27.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzatnál a 2014.
évben lefolytatott belső ellenőrzésekről készített jelentés tartalmát megismerte, azt
elfogadja.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt és a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
dr.Ádám Renáta
jegyző
Határidő: folymatos

5.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat vízkár-elhárítási 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 46/2015. (V. 27.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Csehbánya Község
Önkormányzat vízkárelhárítási tervét jelen határozat melléklete szerint elfogadja.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: azonnal

6.)Napirend: Előterjesztés Csehbányai temető felmérése feladat elvégzésének igazolásáról és a

számla kifizetésének engedélyezéséről
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 47/2015. (V. 27.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Causa Mérnöki Bt. (8446
Kislőd, Rákóczi u. 34/1.) által kiállított, a csehbányai temető felméréséről szóló bruttó
190.500,-Ft, azaz egyszázkilencvenezer-ötszáz forint végösszegű számla kifizetését
engedélyezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
7.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a

szociális igazgatásról, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015.(II.24.) önkormányzati rendeletének 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 rendelettervezetet 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 rendeletet alkotta:

8.)Napirend: Előterjesztés közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció 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 48/2015. (V. 27.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Csehbánya Község
Önkormányzat 2015-2020.évekre vonatkozó Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
Koncepcióját jelen határozat melléklete szerint elfogadja.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: azonnal

9.)Napirend: Előterjesztés a szociális étkeztetés szakmai programjának 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 49/2015. (V. 27.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális étkeztetés e
határozat mellékletét képező módosított szakmai programját a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5. § d) pontjában foglaltak alapján
elfogadja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: azonnal

10.)Napirend: Előterjesztés az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás végelszámolásáról
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 50/2015. (V. 27.) számú Kt. határozata:
1. Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Atlantisz
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási végelszámolását az alábbiak
szerint fogadja el:
Népesség
Társulás
Település
Népesség aránya
pénzmaradványa
(2013. január 1.)
Ajka

29878

71,95%

13 120 167 Ft

Bakonypölöske

398

0,96%

174 772 Ft

Csehbánya

293

0,71%

128 664 Ft

Halimba

1198

2,88%

526 071 Ft

Kislőd

1276

3,07%

560 323 Ft

Magyarpolány

1277

3,08%

560 762 Ft

Noszlop

1038

2,50%

455 811 Ft

Nyirád

1985

4,78%

871 662 Ft

Öcs

216

0,52%

94 851 Ft

Szőc

438

1,05%

192 337 Ft

Úrkút

2115

5,09%

928 749 Ft

Városlőd

1416

3,41%

621 801 Ft

Összesen
41528
Forrás TEIR Ksh Állandó népesség 2013.

100,00%

18 235 969 Ft

2. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az Önkormányzatot
érintő összeget a 2015. évi költségvetésbe általános tartalék céljára
tervezze be.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: azonnal

11.)Napirend: Szóbeli előterjesztés Újtelep utca felújítására árajánlatok beszerzéséről
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az
államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014.évi C.törvény 3.melléklet II.4. pontja szerint az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, azon belül a belterületi utak, járdák, hidak
felújításának támogatására. A támogatás maximális mértéke a pályázó adóerő-képességének
függvénye, esetünkben a fejlesztési költségek 85 %-a, de maximum 15 mFt. Önkormányzatunk
már régóta tervezi és gazdasági programjában is szerepel a belterületi utak felújítása, melyre
most pályázhatnánk. A pályázat benyújtásához szükséges többek között egy árajánlat vagy
tervezői költségbecslés benyújtása. Meglátásom szerint az lenne a legjobb, ha több
vállalkozótól kérnénk ajánlatot és közülük a legalacsonyabb vállalási árral dolgozót bíznánk
meg a munkálatok elvégzésére.
A képviselők egyhangúlag a pályázat benyújtása mellett érveltek.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Csehbánya Község Önkormányzat …/2015. (V.27.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonát képező Csehbánya belterület 141 hrsz-ú ingatlan pályázatból történő
felújítása érdekében 2015. június 3. napján 15.00 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.
Határidő: azonnal
Felelős: Straub Dávid polgármester
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 51/2015. (V. 27.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonát képező Csehbánya belterület 141 hrsz-ú ingatlan pályázatból történő

felújítása érdekében 2015. június 3. napján 15.00 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.
Határidő: azonnal
Felelős: Straub Dávid polgármester

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános ülést 17.35 órakor
berekesztette.
K.m.f.

Straub Dávid
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

