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: 16/2017
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2017.szeptember 27-én 16.00 órakor
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
Horváth Attila önkormányzati képviselő és
Springmann Mihály önkormányzati képviselő.
Távolmaradt:Fuchs Andrásné 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
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 80/2017. (IX.27.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.szeptember 27-i rendkívüli nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés Bursa Hungarica pályázat 2018. évi fordulójához történő csatlakozásról
Előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Előterjesztés óvodás gyermekek szüleinek az ágyneműk falugondoki szolgálat útján
szállítására vonatkozó igényéről
Előadó: Straub Dávid polgármester
3.) Előterjesztés Grundon található féltető körbeponyvázására árajánlatok kéréséről
Előadó: Straub Dávid polgármester

4.) Előterjesztés ifjúsági klub tetejének felújítására, illetve fatároló féltető építésére árajánlatok
kéréséről
Előadó: Straub Dávid polgármester
5.) Előterjesztés a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatár
meghatározásának véleményezése tárgyában
Előadó: Straub Dávid polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: Előterjesztés Bursa Hungarica pályázat 2018. évi fordulójához történő csatlakozásról
Előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket és bemutatta az
árajánlatot, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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 81/2017. (IX.27.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018.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: 2017.október 2.

2.) Napirend: Előterjesztés óvodás gyermekek szüleinek az ágyneműk falugondoki szolgálat útján
szállítására vonatkozó igényéről
Előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket és bemutatta az
árajánlatot, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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 82/2017. (IX.27.) számú Kt. határozata
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általa fenntartott falugondnoki
szolgálat útján a Városlődi Német Nemzetiségi Óvodába Csehbányáról járó gyermekek
ágyneműjét az óvodával egyeztetett időpontokban az önkormányzat épületébe, illetve
onnan az óvodába visszaszállítja. Az ágyneműk önkormányzat épületének előteréből
történő elszállítása, visszaszállítása, mosása a szülők feladata.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a falugondok és a szülők tájékoztatására.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
3.) Napirend: Előterjesztés Grundon található féltető körbeponyvázására árajánlatok kéréséről
Előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket és bemutatta az
árajánlatot, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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 83/2017. (IX.27.) számú Kt. határozata
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
Csehbánya, Fő utcai Grundon található féltető körbeponyváztatása érdekében kérjen 3
árajánlatot és terjessze azokat a képviselő-testület elé.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2017.október 30.
4.) Napirend: Előterjesztés ifjúsági klub tetejének felújítására, illetve fatároló féltető építésére
árajánlatok kéréséről
Előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket és bemutatta az
árajánlatot, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

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 84/2017. (IX.27.) számú Kt. határozata
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
Csehbánya, Fő utcai ifjúsági klub tetejének felújítása, illetve fatároló féltető építése
érdekében kérjen 3 árajánlatot és terjessze azokat a képviselő-testület elé.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2017.október 30.
5.) Napirend: Előterjesztés a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatár

meghatározásának véleményezése tárgyában
Előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket és bemutatta az
árajánlatot, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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 85/2017. (IX.27.) számú Kt. határozata
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VII.31.)
EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdése szerint a kötelező felvételt biztosító általános iskolák- a
felvételi körzethatárok meghatározásának tárgyában véleményét az alábbiak szerint alakítja
ki: elfogadja a Veszprém Megyei Kormányhivatal által a Csehbánya településen
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező diákok részére a Városlődi
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8445 Városlőd, Kossuth Lajos u. 58.,
mint kötelező felvételt biztosító általános iskola kijelölését.
Csehbánya településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek száma: 0 fő
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester

dr. Ádám Renáta jegyző
Határidő: 2017. október 30.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános ülést 16.47 órakor
berekesztette.
K.m.f.

Straub Dávid
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

