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: 13/2016
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2016. szeptember 14-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
A lakosság részéről megjelent és az 1.napirendi pont tárgyalásánál jelen volt:
Antal Tibor és Antalné Farkas Beatrix csehbányai lakosok
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
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 azzal a módosítással, hogy 1.és 2.napirend tárgyalásának sorrendjét tekintettel
a megjelent vendégekre fordítsák meg..
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Csehbánya Község Önkormányzat 58/2016. (IX.14.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.szeptember 14-i rendkívüli nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés Csehbánya 262/18 hrsz-ú ingatlanokra érkezett vételi ajánlatokról
Előadó: Straub Dávid polgármester

2.) Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra
igény benyújtása tárgyában
Előadó: Straub Dávid polgármester
3.) Előterjesztés Csehbánya 1/2 hrsz-ú ingatlanra érkezett eladási ajánlatról
Előadó: Straub Dávid polgármester
4.) Beszámoló Csehbánya Község Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának I. félévi
helyzetéről
Előadó: Straub Dávid polgármester
5.) Előterjesztés a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat 2017. évi fordulójához
történő csatlakozásról
Előadó: Straub Dávid polgármester
6.) Előterjesztés raktárépület tetőszerkezetének felújításáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
7.) Előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda falugondnoki gépjármű igénybevételére
vonatkozó kérelméről

Előadó: Straub Dávid polgármester
8.) Előterjesztés csehbányai kultúrház fűtésének korszerűsítésére árajánlatok beszerzéséről
Előadó: Straub Dávid polgármester
9.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat Képviselőtestületének Csehbánya Község
Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének módosításáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
10.)
Előterjesztés település karbantartói állás kiírásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
11.)
Vegyes ügyek
Előadó: Straub Dávid polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya 262/18 hrsz-ú ingatlanokra érkezett vételi ajánlatokról
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Polgármester
megkérte a jelenlévő vételi ajánlatot tett Antal Tibort, hogy adja elő kérelmében foglaltakat.
Antal Tibor csehbányai lakos előadta, hogy ő már többször említette és jelezte írásban is az
önkormányzat felé vételi szándékát, de kérelmére válasz nem érkezett. Elmondta, hogy ő 4 éven
belül biztosan nem tudja beépíteni az ingatlant, felelőtlenül nem akar ígérgetni. Nem zárkózik el az
építkezéstől és továbbértékesíteni sem kívánja az ingatlant, van két fia, akik előbb utóbb külön
életbe kezdenek. Hozzátette azt is, hogy meglátása szerint az utcaképnek nem tesz jót a sok félkész
ház és ő eddig is gondozta a telek egy részét annak érdekében, hogy ne gazosodjon át hozzá, mint
szomszédhoz.

Straub Dávid polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület azért ragaszkodik a beépítéshez,
mert nem akarja, hogy akácerdő alakuljon ki a házak között.
Antal Tibor elmondta, hogy ő néhány gyümölcsfát szeretne egyenlőre a telekre telepíteni, de
semmiképpen sem ipari fásításra gondolt.
A jelenlévő képviselők a beépítési kötelezettség biztosításra bejegyezni kívánt elidegenítési tilalmat
fontosnak tartják, de figyelembe véve a kérelmező igényét nem 4 évre, hanem a családi ház
használatbavétele idejéig.
Képviselők egyetértettek abban, hogy Antal Tibor kérelmét jobban támogatni tudják, mint az ajkai
igénylőkét, azonban ebben az esetben a költségvetés biztosítása érdekében az árat 1.500.000,-Ft
összegben határozzák meg.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület
az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Csehbánya Község Önkormányzat …/2016. (IX.14.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában
lévő, Csehbánya 262/18 hrsz-ú 1186 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű
ingatlant elidegenítésre jelöli Antal Tibor (születési hely, idő: Ózd, 1973.04.12. anyja neve:
Ulicsinyi Olga, személyi száma:1-730412-4652, adóazonosító jele:8388171429) 8445
Csehbánya, Bakony u. 33. szám alatti lakos részére.
A fenti ingatlan vételárát a képviselő-testület mindösszesen 1.500.000,-Ft, azaz egymillióötszázezer forintban állapítja meg, amely összegből a vevő a szerződés aláírásával
egyidejűleg köteles 1.000.000,-Ft-ot megfizetni, a fennmaradó 500.000,-Ft-ot pedig
2016.december 31.napjáig Csehbánya Község Önkormányzat részére a B3 Takarék
Szövetkezetnél vezetett 73600015-15427470-00000000 számú főszámlájára megfizetni.
A képviselő-testület elrendeli, hogy az ingatlan megvásárlója a belterületi építési telket
családi házzal beépítse, illetőleg arra a használatbavételi engedélyt megkérje és ennek
biztosítására az ingatlan-nyilvántartásban az önkormányzat javára elidegenítési tilalom
kerüljön bejegyzésre.
Amennyiben tulajdonos az ingatlant családi házzal beépítette, köteles azt jogerős
használatbavételi engedéllyel, vagy hatósági bizonyítvánnyal eladó felé igazolni és ezt
követően eladó beleegyező nyilatkozatát adja az elidegenítési tilalom törléséhez.
Amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a beépítési kötelezettségnek az az adásvételi
szerződés felbontását eredményezi.
A képviselő-testület az adásvételi szerződés megkötésével és bonyolításával Dr.Henger
István ügyvédet (8200 Veszprém, Ady Endre u. 7.) bízza meg.
Az adásvételi szerződés ügyvédi munkadíját a vevő köteles megfizetni.
Amennyiben a megkötött adásvételi szerződés felbontásra, illetőleg módosításra kerül az
ügyvédi munkadíj megfizetésére az ingatlan tulajdonosa köteles.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és
egyben felhatalmazza az adásvételi szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
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 59/2016. (IX.14.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában
lévő, Csehbánya 262/18 hrsz-ú 1186 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű
ingatlant elidegenítésre jelöli Antal Tibor (születési hely, idő: Ózd, 1973.04.12. anyja neve:
Ulicsinyi Olga, személyi száma:1-730412-4652, adóazonosító jele:8388171429) 8445
Csehbánya, Bakony u. 33. szám alatti lakos részére.
A fenti ingatlan vételárát a képviselő-testület mindösszesen 1.500.000,-Ft, azaz egymillióötszázezer forintban állapítja meg, amely összegből a vevő a szerződés aláírásával
egyidejűleg köteles 1.000.000,-Ft-ot megfizetni, a fennmaradó 500.000,-Ft-ot pedig
2016.december 31.napjáig Csehbánya Község Önkormányzat részére a B3 Takarék
Szövetkezetnél vezetett 73600015-15427470-00000000 számú főszámlájára megfizetni.
A képviselő-testület elrendeli, hogy az ingatlan megvásárlója a belterületi építési telket
családi házzal beépítse, illetőleg arra a használatbavételi engedélyt megkérje és ennek
biztosítására az ingatlan-nyilvántartásban az önkormányzat javára elidegenítési tilalom
kerüljön bejegyzésre.
Amennyiben tulajdonos az ingatlant családi házzal beépítette, köteles azt jogerős
használatbavételi engedéllyel, vagy hatósági bizonyítvánnyal eladó felé igazolni és ezt
követően eladó beleegyező nyilatkozatát adja az elidegenítési tilalom törléséhez.
Amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a beépítési kötelezettségnek az az adásvételi
szerződés felbontását eredményezi.
A képviselő-testület az adásvételi szerződés megkötésével és bonyolításával Dr.Henger
István ügyvédet (8200 Veszprém, Ady Endre u. 7.) bízza meg.
Az adásvételi szerződés ügyvédi munkadíját a vevő köteles megfizetni.
Amennyiben a megkötött adásvételi szerződés felbontásra, illetőleg módosításra kerül az
ügyvédi munkadíj megfizetésére az ingatlan tulajdonosa köteles.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és
egyben felhatalmazza az adásvételi szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.

Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
Antal Tibor és Antalné Farkas Beatrix megköszönték a meghallgatást és 16.35 órakor távoztak a
képviselő-testületi ülésről.
2.)Napirend: Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásra igény benyújtása tárgyában
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 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 60/2016. (IX.14.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 24 erdei m3 kemény lombos fafajta
mennyiségre nyújtja be pályázatát Magyarország 2016.évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C.törvény 1.melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra
jogcím szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatására.
A képviselő-testület 2016. évi költségvetésében a 24 m3 szociális tűzifavásárlás céljára
benyújtott igényéhez 1000 Ft/erdei m3 + áfa, azaz összesen bruttó 30.480,-Ft, harmincezernégyszáznyolcvan forint önrészt biztosít.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
3.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya 1/3 hrsz-ú ingatlanra érkezett eladási ajánlatról
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 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 61/2016. (IX.14.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja a Rovenszki András
(születési hely, idő: Ajka, 1977.06.28. anyja neve: Straub Terézia, személyi igazolvány
száma: 369490PA, személyi száma: 1-770628-1233, adóazonosító jele: 8403550634) 8446
Kislőd, Hősök tér 6. szám alatti lakos ½ részben tulajdonát és a Rovenszki Andrásné
(születési név: Kozák Zsuzsanna Erzsébet, születési hely, idő: Ajka, 1977.02.05. személyi
igazolvány száma: 007482RA, személyi szám: 2-770205-3624, adóazonosító jele:
8402121454) ½ részben tulajdonát képező Csehbánya 1/3 hrsz-ú kivett beépítetlen
terület művelési ágú, 1417 m2 nagyságú ingatlant.
A fenti ingatlan 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint vételárát a képviselő-testület köteles
az adásvételi szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül az eladók 11773487
22234742-00000000 számú bankszámlájára átutalni.
A képviselő-testület az adásvételi szerződés megkötésével és bonyolításával Dr.Henger
István ügyvédet (8200 Veszprém, Ady Endre u. 7.) bízza meg.
Az adásvételi szerződés ügyvédi munkadíját a vevő köteles megfizetni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és
egyben felhatalmazza az adásvételi szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
4.)Napirend: Beszámoló Csehbánya Község Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának I. félévi
helyzetéről
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 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 62/2016. (IX.14.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi
gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester

Határidő: azonnal
5.)Napirend: Előterjesztés a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat 2017. évi
fordulójához történő csatlakozásról
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 a) jelű 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 63/2016. (IX.14.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017.évi
fordulójához és a csatlakozás érdekében az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a ”Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint
az elektronikus adatbázis használatáról” című dokumentum aláírására.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
6.)Napirend: Előterjesztés raktárépület tetőszerkezetének felújításáról
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Polgármester az
előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. A polgármester felbontotta a zárt
borítékban érkezett árajánlatokat és ismertette azokat. Az Albstan-Fa Kft. (8445 Városlőd, Hölgykő
u. 14.) bruttó 339.852,-Ft összegért, az RK Trading Kft. bruttó 354.682,-Ft összegért, Schneider
Helmut egyéni vállalkozó bruttó 372.267,-Ft összegért vállalná a raktárépület tetőszerkezetének
felújítását.
Az árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
Horváth Attila önkormányzati képviselő meglátása szerint az árajánlatok túlzottan magasak,
készüljön egy új felmérés.
Egyéb Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület
tagjai részvételével készüljön egy új felmérés és annak elkészültéig halassza el a testület a döntést.
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 döntést egy új szerkezetfelmérés elkészültéig elhalasztotta.

7.)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 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 64/2016. (IX.14.) 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.október 3-4-én,
2016. október 10-11-én, október 17-18-án, illetve 2016. október 24-én 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
8.)Napirend: Előterjesztés csehbányai kultúrház fűtésének korszerűsítésére árajánlatok beszerzéséről
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. elmondta, hogy
fontos lenne a kultúrház fűtésére árajánlatokat beszerezni.
Kiszlinger Szabolcs alpolgármester szerint az árajánlatok beszerzése mellett fontos lenne 10 m3
konyhakész tüzifát is megrendelni, mert az idei évi fűtést is el kell kezdeni.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület
az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Csehbánya Község Önkormányzat …/2016. (IX.14.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a
kultúrház fűtésének korszerűsítése érdekében legkésőbb október 15.napjáig három
gazdasági társaságtól, illetve vállalkozótól árajánlatot kérjen és azokat terjessze a
képviselő-testület elé.
A képviselő-testület az önkormányzat fűtésének korszerűsítésig történő megoldása
érdekében megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2016.évi költségvetése
terhére, legfeljebb 350.000,-Ft erejéig 10 m3 konyhakész tüzifát rendeljen meg.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2016.október 15.
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 65/2016. (IX.14.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a
kultúrház fűtésének korszerűsítése érdekében legkésőbb október 15.napjáig három
gazdasági társaságtól, illetve vállalkozótól árajánlatot kérjen és azokat terjessze a
képviselő-testület elé.
A képviselő-testület az önkormányzat fűtésének korszerűsítésig történő megoldása
érdekében megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2016.évi költségvetése
terhére, legfeljebb 350.000,-Ft erejéig 10 m3 konyhakész tüzifát rendeljen meg.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2016.október 15.
9.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat Képviselőtestületének Csehbánya
Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 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 4 képviselő, szavazott 4 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:

10.)Napirend: Előterjesztés település karbantartói állás kiírásáról
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
A képviselők jónak tartották pályázati kiírást.
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 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 66/2016. (IX.14.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt hirdetmény szerint
település karbantartói állás hirdet.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
elsősorban a hirdetmény Csehbánya településen szórólap formájában történő
közzétételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános ülést 18.10 órakor
berekesztette.
K.m.f.

Straub Dávid
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

