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: 11/2016
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2016. július 8-án 16.00 órakor
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
Fuchs Andrásné önkormányzati képviselő
Távolmaradtak:Horváth Attila önkormányzati képviselő 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 közül 3 fő megjelent, 2 fő 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 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Csehbánya Község Önkormányzat 45/2016. (VII.08.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.július 8-i rendkívüli nyilvános ülésének
napirendje:
1.) Előterjesztés falunap szervezéséről
Előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat egészségügyi alapellátási körzeteinek
meghatározásáról
szóló
rendelete
megalkotásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
3.) Előterjesztés Csehbánya Fő utcát és Bakony utcát összekötő szakaszon tereprendezési
munkálatok végzéséről
Előadó: Straub Dávid polgármester

4.) Előterjesztés fenyőapríték megrendeléséről és szállításáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.)Napirend: Előterjesztés falunap szervezéséről
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 3 képviselő, szavazott 3 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 46/2016. (VII.08.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csehbánya Község 2016. évi
Falunapját 2016.JÚLIUS 8-9-Én (péntek-szombat) tartja.
A képviselő-testület a Falunap költségvetését legfeljebb 2.000.000,-Ft, azaz kettőmillió
forintban határozza meg 2016. évi költségvetése terhére.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedést megtételére,
különösen a rendezvény előkészítésére, és egyben felhatalmazza a rendezvény
megszervezésével kapcsolatos előzetes szerződések megkötésére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: azonnal
2.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat egészségügyi alapellátási körzeteinek
meghatározásáról szóló rendelete megalkotásáról
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 3 képviselő, szavazott 3 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 47/2016. (VII.08.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a jelen határozat mellékletét
képező, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csehbánya Község

Önkormányzat egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati
rendelettervezetében foglaltakkal és utasítja a jegyzőt, hogy azt véleményezésre küldje meg
a háziorvos, a védőnő, valamint a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet részére, majd a
vélemények beérkezését követő képviselő-testületi ülésre terjessze elő a rendelettervezetet
elfogadásra.
Határidő: azonnal
Felelős: dr.Ádám Renáta jegyző

3.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Fő utcát és Bakony utcát összekötő szakaszon tereprendezési
munkálatok végzéséről
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Straub Dávid polgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, tekintettel arra, hogy a
Stravis Kft. az ő általa vezetett vállalkozás, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a Képviselő-testület
zárja ki.
A Képviselő-testület Straub Dávid polgármester kérésére 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1
tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Kiszlinger Szabolcs alpolgármester javasolta, hogy
a Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 3 képviselő, szavazott 2 képviselő.
A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértett, és 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 48/2016. (VII.08.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a polgármester
Csehbánya Fő utcát és Bakony utcát összekötő szakaszon végzett tereprendezési
munkálatokról szóló intézkedését és 2016.évi költségvetése terhére engedélyezi a Stravis
Kft. (8445 Csehbánya, Fő u. 40. adószám: 23787016-2-19) által kiállított 327.660,-Ft,
azaz háromszázhuszonhétezer-hatszázhatvan forint végösszegű, 2016/000044 sorszámú
számla kifizetését.
A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a szükséges intézkedést megtételére,
Felelős: Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
Határidő: azonnal
3.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Fő utcát és Bakony utcát összekötő szakaszon tereprendezési
munkálatok végzéséről
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Straub Dávid polgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, tekintettel arra, hogy a
Straub és Társai Kft. az édesapja által vezetett vállalkozás, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a
Képviselő-testület zárja ki.
A Képviselő-testület Straub Dávid polgármester kérésére 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1
tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Kiszlinger Szabolcs alpolgármester javasolta, hogy
a Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 3 képviselő, szavazott 2 képviselő.
A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértett, és 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 49/2016. (VII.08.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a polgármester
Csehbánya községben végzett virágosítási, fásítási munkálatok során faapírték
rendelésére, szállítására, elhelyezésére vonatkozó intézkedését és 2016.évi költségvetése
terhére engedélyezi az erről szóló Rapax Kft. (8272 Óbudavár, Fő u. 23. adószám:
13844477-2-19) által kiállított 171.450,-Ft, azaz egyszázhetvenegyezer-négyszázötven
forint végösszegű, valamint a Straub és Társai Kft. (8445 Csehbánya, Fő u. 40. adószám:
13501642-2-19) által kiállított 121.920,-Ft, azaz egyszázhuszonegyezer-kilencszázhúsz
forint végösszegű, 2016/0000079 sorszámú számla kifizetését.
A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a szükséges intézkedést megtételére,
Felelős: Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
Határidő: azonnal

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános ülést 16.40 órakor
berekesztette.
K.m.f.

Straub Dávid
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

