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: 12/2016
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2016. augusztus 10-én 16.00 órakor
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
Fuchs Andrásné önkormányzati képviselő
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 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 50/2016. (VIII.10.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.augusztus 10-i rendkívüli nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés a Bakonykarszt Zrt. által Csehbánya ívóvízellátó viziközmű-rendszerre
készített Gördülő Fejlesztési Tervről
Előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Előterjesztés a Bakonykarszt Zrt. által Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközműrendszerre készített Gördülő Fejlesztési Tervről
Előadó: Straub Dávid polgármester
3.) Előterjesztés fénymásológép beszerzéséről
Előadó: Straub Dávid polgármester

4.) Előterjesztés Bors Sándor 262/35 hrsz-ú ingatlanról elidegenítési tilalom törlési kérelméről
Előadó: Straub Dávid polgármester
5.) Előterjesztés Szirbek Zsolt és Juhász Orsolya csapadékvíz elvezetés megoldására vonatkozó
kérelméről
Előadó: Straub Dávid polgármester
6.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról szóló 5/2015 (II.24.) számú rendeletének módosításáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
7.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat egészségügyi alapellátási körzeteinek
meghatározásáról
szóló
rendelete
megalkotásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
8.) Előterjesztés színházi előadás vásárlásáról szóló polgármesteri intézkedés utólagos
jóváhagyásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
9.) Előterjesztés az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok
fejlesztési támogatására kiírt pályázaton történő részvételről szóló határozat módosításáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
10.)
Vegyes ügyek
Előadó: Straub Dávid polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.)Napirend: Előterjesztés a Bakonykarszt Zrt. által Csehbánya ívóvízellátó viziközmű-rendszerre
készített Gördülő Fejlesztési Tervről
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 51/2016. (VIII.10.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonykarszt Zrt. által a
2.sorszámú 11-20251-1-001-00-11 MEKH kóddal rendelkező Csehbánya ivóvízellátó
víziközmű-rendszer vonatkozásában 2017-2031. évek közötti időszakra készített Gördülő
Fejlesztési Tervet elfogadja.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid

polgármester
Határidő: 2016.augusztus 31.
2.)Napirend: Előterjesztés a Bakonykarszt Zrt. által Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközműrendszerre készített Gördülő Fejlesztési Tervről
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 52/2016. (VIII.10.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonykarszt Zrt. által AZ
52.sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és
-tisztító víziközmű-rendszer vonatkozásában 2017-2031. évek közötti időszakra készített
Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2016.augusztus 31.
3.)Napirend: Előterjesztés fénymásológép 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 53/2016. (VIII.10.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete -tekintettel arra, hogy a legkedvezőbb
árat ajánlotta- az ART-TECH 2005 Bt. gazdasági társaságtól 1 db KonicaMinolta Bizhub
250 nyomtató –másológépet vásárol.
A
képviselő-testület
a
nyomtató-másológép
bruttó
184.150,-Ft,
azaz
egyszáznyolcvannégyezer-egyszázötven forint vételárát 2016.évi költségvetésből fedezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid

polgármester
Határidő: azonnal
4.)Napirend: Előterjesztés Bors Sándor 262/35 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.
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 54/2016. (VIII.10.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Bors
Sándor 8220 Balatonalmádi, Kövesalja u. 14/b.szám alatti lakos tulajdonát képező
Csehbánya 262/35 hrsz-ú ingatlanon a Csehbánya Község Önkormányzata (8445
Csehbánya, Fő u. 39.) javára a beépítési kötelezettség biztosítására bejezett 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 Szirbek Zsolt és Juhász Orsolya csapadékvíz elvezetés megoldására
vonatkozó kérelméről
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
A képviselők hozzászólásaikban elmondták, hogy ismerik a problémát és valóban meg kell oldani a
vízelevezetést a fő utca ezen szakaszán is. Meglátásuk szerint egy nyílt vízelvezető árok lehetne a
megoldás, azonban ennek kiépítéséhez kell a tulajdonos hozzájárulása is. A képviselők szerint ott
korábban is volt árok. A képviselők kérték a polgármestert, hogy egyeztessen a kérelmezőkkel egy
nyílt árok létesítése kapcsán és amennyiben a tulajdonosok támogatják a megoldást, úgy három
vállalkozástól, vállalkozótól árajánlatot is kérjen a kivitelezésre.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület
az alábbi határozati javaslatot fogadja el.
Csehbánya Község Önkormányzat …/2016. (VIII.10.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csehbánya, Fő u. 37/A. szám elé
folyó csapadékvíz elvezetése érdekében nyílt árok kiépítését tartja lehetséges megoldásnak,

azonban annak megvalósításra csak a tulajdonosokkal történt egyeztetést követően kerít
sort.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
különösen a tulajdonosokkal történő egyeztetésre, illetve az ő támogatásuk esetén 3
kivitelezői árajánlat beszerzésére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2016.december 31.
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 55/2016. (VIII.10.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csehbánya, Fő u. 37/A. szám elé
folyó csapadékvíz elvezetése érdekében nyílt árok kiépítését tartja lehetséges megoldásnak,
azonban annak megvalósításra csak a tulajdonosokkal történt egyeztetést követően kerít
sort.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
különösen a tulajdonosokkal történő egyeztetésre, illetve az ő támogatásuk esetén 3
kivitelezői árajánlat beszerzésére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2016.december 31.
6.)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.) számú rendeletének 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 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:

7.)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 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:

8.)Napirend: Előterjesztés színházi előadás vásárlásáról szóló polgármesteri intézkedés utólagos
jóváhagyásáról
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 56/2016. (VIII.10.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a
polgármester színházi előadás vásárlására tett intézkedését és hozzájárul a Reflex 2006 Kft.
(8446 Kislőd, 095/8 hrsz. adószám:13720124-2-19) által kiállított 000373/2016 sorszámú
150.000,-Ft, azaz egyszázötvenezer forint végösszegű számla 2016.évi költségvetéséből
történő kifizetéséhez.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2016.augusztus 16.
9.)Napirend: Előterjesztés az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok
fejlesztési támogatására kiírt pályázaton történő részvételről szóló határozat 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 57/2016. (VIII.10.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 39/2016. (V. 18.) számú Kt.
határozatát módosítja, melynek során a határozat 2. bekezdése helyébe az alábbi
szövegrész lép:
„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 a településrendezési

terv elkészítéséhez 2016.évi költségvetéséből bruttó 1.876.000,-Ft, azaz egymilliónyolcszázhetvenhatezer forint önrészt biztosít.”
A Képviselő-testület 39/2016. (V. 18.) számú Kt. határozatának e határozattal nem érintett
rendelkezései változatlan formában és tartalommal hatályukban fennmaradnak.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: 2016.augusztus 31.
9.)Napirend: Vegyes ügyek
Horváth Attila önkormányzati képviselő és Kiszlinger Szabolcs alpolgármester az önkormányzat
fűtési rendszerének korszerűsítéséről érdeklődtek. Meglátásuk szerint fontos lenne egy új 7 tagos
kazán beszerzése a fűtésoptimalizálás érdekében. Kérték a polgármestert, hogy vizsgálja meg a
kérdést és szerezzen be árajánlatokat az új kazánra.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános ülést 17.50 órakor
berekesztette.
K.m.f.

Straub Dávid
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

