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: 17/2017
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2017.október 11-én 15.00 órakor
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
Fuchs Andrásné önkormányzati képviselő
Távolmaradtak: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 közül 3 fő megjelent, 2 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 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Csehbánya Község Önkormányzat 86/2017. (X.11.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.október 11-i rendkívüli nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat
Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(XI.17.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Előterjesztés a Bakonykarszt Zrt-vel az Ajka szennyvízelvezető és tisztító viziközműrendszer vagyonkezelésre kötött szerződés módosításáról
előadó: Straub Dávid polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének az
Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(XI.17.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
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 rendelettervezetet fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 3 képviselő, szavazott 3 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:

2.) Napirend: Előterjesztés a Bakonykarszt Zrt-vel az Ajka szennyvízelvezető és tisztító
viziközmű-rendszer vagyonkezelésre kötött szerződés módosításáról
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 3 képviselő, szavazott 3 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 87/2017. (X.11.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-06673-1-007-01-00
MEKH kóddal rendelkező 52. sorszámú Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközműrendszer Ellátásért Felelőse, tulajdonosa a víziközműszolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX.
törvény 83.§ (3a) bekezdésében foglaltaknak történő megfelelés érdekében az 1999.
augusztus 10-én a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt-vel (8200 Veszprém, Pápai út 41.)
kötött üzemeltetési szerződés módosításaként megköti a jelen határozat mellékletét képező
egységes szerkezetbe foglalt vagyonkezelési szerződést.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés képviselő-testület nevében
történő aláírására.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános ülést 16.10 órakor
berekesztette.
K.m.f.

Straub Dávid
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

