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: 22/2014.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. október 2-án 16.00
órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Fuchs Andrásné,
Horváth Attila és
Springmann Mihály önkormányzati képviselő
Távolmaradt: Dömötör András alpolgármester
Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző
Baumgartner Andrea Viktória HVI vezető
Földvári Erzsébet, Csehbányai Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
A meghívottak közül megjelent és minden napirendi pont tárgyalásánál jelen volt:
dr. Ádám Renáta jegyző
Baumgartner Andrea Viktória HVI vezető
Straub Dávid polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket,
és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai közül 4 fő jelen van, 1
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 4 igen szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Csehbánya Község Önkormányzat 98/2014. (X.2.) számú Kt. határozata:

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.október 2-i rendkívüli
nyilvános ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendeletének megalkotásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Előterjesztés törvényességi javaslat megtárgyalásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
3.) Előterjesztés szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra
igény benyújtása tárgyában
Előadó: Straub Dávid polgármester
4.) Előterjesztés helyi választási bizottsági tagok és nemzetiségi szavazatszámláló
bizottságba újabb póttagok megválasztásáról
Előadó: Baumgartner Andrea Viktória HVI vezető
5.) Előterjesztés AZ „EGYÜTT AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT” az Ajkai Járásban
elnevezésű pályázatban történő részvételről
Előadó: Straub Dávid polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi
szabályairól szóló rendeletének megalkotásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat fogadja el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta:
1. Csehbánya Község Önkormányzat 99/2014. (X.2.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására, ártalmatlanítására elfogadja a
SO-PE Bt. (8400 Ajka, Dobó K. u. 45.) által adott árajánlatot és a gazdasági
társasággal megköti a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási
szerződést.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére és felhatalmazza a közszolgáltatási szerződés képviselő-testület
nevében történő aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Straub Dávid polgármester
2. Csehbánya Község Önkormányzat 100/2014. (X.2.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja a
Talajerőgazdálkodási Kft. (8500 Pápa, László Miklós u. 1.) a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására, ártalmatlanítására adott
árajánlatát, nem a gazdasági társasággal kíván közszolgáltatási szerződést kötni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Straub Dávid polgármester
3. Csehbánya Község Önkormányzat 101/2014. (X.2.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja a Kontirak Kft.
(8230 Balatonfüred, Vázsonyi út 31/B) a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz elszállítására, ártalmatlanítására adott árajánlatát, nem a gazdasági
társasággal kíván közszolgáltatási szerződést kötni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Straub Dávid polgármester
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.
Elmondta, hogy a társadalmi vitára bocsátása és a környezetvédelmi felügyelőség
véleményének kikérése is szükséges, ami folyamatban van, de csak ezután lehet a rendeletet
elfogadni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Polgármester javasolta, hogy a rendelet
megtárgyalását a képviselő-testület a környezetvédelmi felügyelőség véleményének
megérkezéséig, illetve a társadalmi egyeztetés végéig halassza el.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett Csehbánya Község Önkormányzata Képviselőtestületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendeletének megtárgyalását a képviselő-testület a

környezetvédelmi felügyelőség véleményének megérkezéséig, illetve a társadalmi egyeztetés
végéig elhalasztotta.
2.)Napirend: Előterjesztés törvényességi javaslat megtárgyalásáról
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 javaslatot fogadja el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Csehbánya Község Önkormányzat 102/2014. (X.2.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Veszprém
Megyei Kormányhivatal VEB/004/1288/2014. ügyszámú törvényességi javaslatát
és felhívja a jegyző figyelmét arra, hogy a jövőben tegyen eleget a jogalkotásról
szóló 2010.évi CXXX.törvény előírásainak, valamint a jogszabály-szerkesztés
szabályaira fordítson fokozott figyelmet.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr.Ádám Renáta jegyző
3.)Napirend: Előterjesztés szociális
támogatásra igény benyújtása tárgyában

célú

tűzifavásárláshoz

kapcsolódó

kiegészítő

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 javaslatot fogadja el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Csehbánya Község Önkormányzat 103/2014. (X.2.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló
46/2014.(IX.25.) BM rendelet alapján nem nyújtja be igényét szociális tűzifára.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid

polgármester
Határidő: azonnal
4.)Napirend: Előterjesztés helyi választási bizottsági tagok és nemzetiségi szavazatszámláló
bizottságba újabb póttagok megválasztásáról
Előadó: Baumgartner Andrea Viktória HVI vezető
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
HVI vezető az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat fogadja el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatokat:
1.Csehbánya Község Önkormányzat 104/2014. (X.2.) számú Kt. határozata
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 89/2014. (VIII.28.) számú Kt.
határozatát kiegészítve a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §ában biztosított jogkörében eljárva a helyi választási bizottság 4. póttagjának az
alábbi csehbányai lakost választja meg:
Ádám-Scheibenhoffer Éva
8445 Csehbánya, Újtelep u. 10.
Felelős: Baumgertner Andrea Viktória HVI vezető
Határidő: azonnal
2.Csehbánya Község Önkormányzat 105/2014. (X.2.) számú Kt. határozata
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 90/2014. (VIII.28.) számú Kt.
határozatát kiegészítve a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. §
(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a nemzetiségi szavazatszámláló
bizottság újabb póttagjainak az alábbi csehbányai lakosokat választja meg:
Schwéder Anikó
8445 Csehbánya, Fő u. 34.
Orovicz Viktória
8445 Csehbánya, Fő u. 6.
Felelős: Baumgertner Andrea Viktória HVI vezető
Határidő: azonnal
5.)Napirend: Előterjesztés AZ „EGYÜTT AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT” az Ajkai
Járásban elnevezésű pályázatban történő részvételről
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 javaslatot fogadja el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Csehbánya Község Önkormányzat 106/2014. (X.2.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete részt kívánt venni Ajka Város
Önkormányzata által az „Együtt az esélyegyenlőségért az Ajkai Járásban”
elnevezésű, ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú pályázat programjának kidolgozásában,
benyújtásában és megvalósításában.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat
képviselő-testület nevében történő 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 17.20 órakor
berekesztette.
K.m.f.

Straub Dávid
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

