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: 21/2014.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. szeptember 15-én 16.00
órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Fuchs Andrásné és
Springmann Mihály önkormányzati képviselő
Távolmaradt: Dömötör András alpolgármester
Horváth Attila önkormányzati képviselő
Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző
Földvári Erzsébet, 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 3 fő jelen van, 2 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 3 igen szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Csehbánya Község Önkormányzat 95/2014. (IX.15.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.szeptember 15-i rendkívüli
nyilvános ülésének napirendje:

1.) Beszámoló Csehbánya Község Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának I. félévi
helyzetéről Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és az éves
gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendeletének módosításáról.
Előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Előterjesztés a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat 2015. évi
fordulójához történő csatlakozásról
Előadó: Straub Dávid polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.)Napirend: Beszámoló Csehbánya Község Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának I.
félévi helyzetéről. Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és az éves
gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendeletének módosításáról.
Előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az
Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről. Ennek keretében elmondta,
hogy az Önkormányzat pénzügyi helyzete stabil.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót fogadja el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Csehbánya Község Önkormányzat 96/2014. (IX.15.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi
gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: azonnal
Polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2014. (II. 13.) rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezetet fogadja el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:

2.)Napirend: Előterjesztés a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat 2015. évi
fordulójához történő csatlakozásról
Előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatok közül a csatlakozást támogató határozati
javaslatot fogadja el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Csehbánya Község Önkormányzat 97/2014. (IX.15.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz 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

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

