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: 23/2014.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. október 15-én 16.00
órakor megtartott rendkívüli, nyilvános, alakuló üléséről
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Fuchs Andrásné,
Horváth Attila és
Kiszlinger Szabolcs és
Springmann Mihály önkormányzati képviselő
Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző
Peidl Jánosné HVB elnök
A meghívottak közül megjelent és minden napirendi pont tárgyalásánál jelen volt:
dr. Ádám Renáta jegyző
A meghívottak közül megjelent és az 1-2.napirendi pont tárgyalásánál jelen volt:
Peidl Jánosné HVB elnök
Straub Dávid polgármester köszöntötte a nyilvános, alakuló képviselő-testületi ülésen
megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai közül
mindenki jelen van, így a képviselő-testület határozatképes.
A nyilvános, alakuló testületi ülést megnyitotta.
Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő nyilvános alakuló
ülés napirendi javaslatait fogadja el.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 5 igen szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Csehbánya Község Önkormányzat 107/2014. (X.15.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.október 15-i rendkívüli
nyilvános, alakuló ülésének napirendje:

1.) Tájékoztató a választás végleges eredményéről, megbízólevelek átadása.
Előadó:Peidl Jánosné HVB elnöke
2.) Önkormányzati képviselők és polgármester eskütétele.
Előadó: Peidl Jánosné HVB elnöke
3.) Polgármesteri program ismertetése
Előadó: Straub Dávid polgármester
4.) Szóbeli előterjesztés alpolgármester választására (Választást követően eskütétel).
Előadó:Straub Dávid polgármester
5.) Szóbeli előterjesztés alpolgármester illetményének/ tiszteletdíjának megállapításáról.
Előadó: Straub Dávid polgármester
6.) Szóbeli előterjesztés a polgármester illetményének rögzítéséről
Előadó: Straub Dávid polgármester
7.) Szóbeli előterjesztés a képviselői tiszteletdíjak megállapításáról.
Előadó: Straub Dávid polgármester
8.) Szóbeli előterjesztés bizottsági tagok megválasztásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
9.) Szóbeli előterjesztés az óvodás gyermekek kísérésére Grőber Józsefnével kötött
megbízási szerződés felbontásáról és Kulicsné Estók Anitával megbízási szerződés
kötéséről
Előadó: Straub Dávid polgármester
10.)

Vegyes ügyek

-

tájékoztató az irányadó jogszabályokról, összeférhetetlenségről

-

tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

-

tájékoztatás önkormányzati képviselők képzéséről

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.)Napirend: Tájékoztató a választás végleges eredményéről, megbízólevelek átadása.
Előadó:Peidl Jánosné HVB elnöke
Peidl Jánosné HVB elnök az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőtestületet a választás eredményéről. Ezt követően HVB elnök átadta a polgármester és az
önkormányzati képviselők részére a megbízóleveleket. HVB elnök átadta a megjelent
nemzetiségi önkormányzati képviselőknek is a megbízólevelet.

Ezt követően a következő határozati javaslatot terjesztette a képviselő-testület elé:
Csehbánya Község Önkormányzat …/2014. (X.15.) számú Kt. határozata
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság
beszámolóját a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12-én lezajlott választásának
végleges eredményéről elfogadja.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a választási munkák eredményesen zárultak,
a szavazás érvényes és eredményes volt.
A Képviselő-testület a választási eredményeket a Helyi Választási Bizottság
beszámolója alapján a következők szerint tudomásul veszi:
I. Polgármester választás eredménye:
A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Urnában lévő szavazólapok száma:
Érvényes szavazólapok száma:
Érvénytelen szavazólapok száma:

243 fő
106 fő
106 db
93 db
13 db

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként:
1.) Straub Dávid független jelölt

93 db

Az elért szavazatszám alapján Csehbánya Község Polgármestere:
Straub Dávid független jelölt
II. Egyéni listás képviselő-választás eredménye:
A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Urnában lévő szavazólapok száma:
Érvényes szavazólapok száma:
Érvénytelen szavazólapok száma:
Érvényes szavazatok száma:
Érvényes szavazatok száma jelöltenként:
Név, jelölő szervezet:
Horváth Attila
Fuchs Andrásné
Kiszlinger Szabolcs
Springmann Mihály
Dömötör András
Takács Péter Ferenc

243 fő
106 fő
106 db
105 db
1 db
320 db

Leadott érvényes szavazat:
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt

59 db
76 db
67 db
68 db
18 db
32 db

Az elért szavazatszám alapján Csehbánya Község Önkormányzat Képviselőtestületének egyéni listán megválasztott tagjai:
Horváth Attila
Fuchs Andrásné
Kiszlinger Szabolcs
Springmann Mihály

Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt

A legtöbb szavazatot elért, de képviselőként be nem került képviselőjelölt:
Takács Péter Ferenc

Független jelölt

III. Csehbánya Német Nemzetiségi Önkormányzati képviselők választásának
eredménye:
A nemzetiségi választói jegyzékben lévő választópolgárok száma:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Érvényes szavazólapok száma:
Érvénytelen szavazólapok száma:
Érvényes szavazatok száma:
Érvényes szavazatok száma jelöltenként:
Név, jelölő szervezet:
Fuchs Virág
Fuchs Andrásné
Sarus Lászlóné

31 fő
18 fő
18 db
0 db
46 db

Leadott érvényes szavazat:
VM Német Önk. és Elektorok Közössége
VM Német Önk. és Elektorok Közössége
VM Német Önk. és Elektorok Közössége

17 db
14 db
15 db

Az elért szavazatszám alapján Csehbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat
képviselői:
Fuchs Virág
Fuchs Andrásné
Sarus Lászlóné

VM Német Önk. és Elektorok Közössége
VM Német Önk. és Elektorok Közössége
VM Német Önk. és Elektorok Közössége

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 108/2014. (X.15.) számú Kt. határozata
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság
beszámolóját a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12-én lezajlott választásának
végleges eredményéről elfogadja.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a választási munkák eredményesen zárultak,
a szavazás érvényes és eredményes volt.
A Képviselő-testület a választási eredményeket a Helyi Választási Bizottság
beszámolója alapján a következők szerint tudomásul veszi:

I. Polgármester választás eredménye:
A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Urnában lévő szavazólapok száma:
Érvényes szavazólapok száma:
Érvénytelen szavazólapok száma:

243 fő
106 fő
106 db
93 db
13 db

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként:
1.) Straub Dávid független jelölt

93 db

Az elért szavazatszám alapján Csehbánya Község Polgármestere:
Straub Dávid független jelölt
II. Egyéni listás képviselő-választás eredménye:
A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Urnában lévő szavazólapok száma:
Érvényes szavazólapok száma:
Érvénytelen szavazólapok száma:
Érvényes szavazatok száma:
Érvényes szavazatok száma jelöltenként:
Név, jelölő szervezet:
Horváth Attila
Fuchs Andrásné
Kiszlinger Szabolcs
Springmann Mihály
Dömötör András
Takács Péter Ferenc

243 fő
106 fő
106 db
105 db
1 db
320 db

Leadott érvényes szavazat:
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt

59 db
76 db
67 db
68 db
18 db
32 db

Az elért szavazatszám alapján Csehbánya Község Önkormányzat Képviselőtestületének egyéni listán megválasztott tagjai:
Horváth Attila
Fuchs Andrásné
Kiszlinger Szabolcs
Springmann Mihály

Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt

A legtöbb szavazatot elért, de képviselőként be nem került képviselőjelölt:
Takács Péter Ferenc

Független jelölt

III. Csehbánya Német Nemzetiségi Önkormányzati képviselők választásának
eredménye:
A nemzetiségi választói jegyzékben lévő választópolgárok száma:

31 fő

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Érvényes szavazólapok száma:
Érvénytelen szavazólapok száma:
Érvényes szavazatok száma:
Érvényes szavazatok száma jelöltenként:
Név, jelölő szervezet:
Fuchs Virág
Fuchs Andrásné
Sarus Lászlóné

18 fő
18 db
0 db
46 db
Leadott érvényes szavazat:

VM Német Önk. és Elektorok Közössége
VM Német Önk. és Elektorok Közössége
VM Német Önk. és Elektorok Közössége

17 db
14 db
15 db

Az elért szavazatszám alapján Csehbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat
képviselői:
Fuchs Virág
Fuchs Andrásné
Sarus Lászlóné

VM Német Önk. és Elektorok Közössége
VM Német Önk. és Elektorok Közössége
VM Német Önk. és Elektorok Közössége

2.) Napirend: Önkormányzati képviselők és polgármester eskütétele.
Előadó: Peidl Jánosné HVB elnöke
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Peidl Jánosné HVB elnök felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék le
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 1. melléklete
szerinti esküt.
A képviselők az esküt letették. Az esküokmányok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
A képviselői eskütételt követően a mellékelt esküokmány tanúsága szerint polgármester is
letette a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 1.
melléklete szerinti esküt.
3.) Napirend: Polgármesteri program ismertetése
Előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester ismertette a programját. A polgármesteri program az előterjesztés mellékletét
képezi.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Csehbánya Község Önkormányzat …/2014. (X.15.) számú Kt. határozata:

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester programját
elfogadja.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 109/2014. (X.15.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester programját
elfogadja.
4.) Napirend: Szóbeli előterjesztés alpolgármester választására (Választást követően
eskütétel)
Előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Straub Dávid polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Kiszlinger Szabolcs
önkormányzati képviselőt javasolja társadalmi megbízatású alpolgármesternek. Polgármester
tájékoztatta a képviselőket, hogy a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi
CLXXXIX.törvény 74. § (1) bekezdése szerint „A képviselő-testület a polgármester javaslatára,
titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy
alpolgármestert, főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban együtt:
alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy
alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a
megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.”

Polgármester felkérte jegyzőt, hogy 2 percben tájékoztassa a képviselő-testületet a titkos
szavazás részleteiről.
Jegyző az Önkormányzat- és Szervezi Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló
13/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete 31.§-ában foglaltak alapján tájékoztatta a képviselőtestületet a titkos szavazás lebonyolításáról.
Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a szavazatszámláló bizottság elnökének
Fuchs Andrásné, tagjainak Horváth Attila és Springmann Mihály önkormányzati képviselőket
válassza.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a szavazatszámláló bizottság elnökének Fuchs
Andrásné tagjainak Horváth Attila és Springmann Mihály önkormányzati képviselőket
választotta.
A szavazatszámláló bizottság a titkos szavazást előkészítette, a szavazást lefolytatta, a
szavazatokat összeszámolta és a szavazásról jegyzőkönyvet vett fel, amely jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Fuchs Andrásné a szavazatszámláló bizottság elnöke a szavazásról felvett jegyzőkönyv
alapján 16.25 órakor kihirdette az alábbi eredményt

Érvényes szavazatok száma: 5 db
Érvénytelen szavazatok száma: 0 db
Az 5 db érvényes szavazatból a jelölt az alábbi szavazatszámot érte el:
Kiszlinger Szabolcs 5 db szavazat
Fuchs Andrásné a szavazatszámláló bizottság elnöke előadta, hogy a szavazás érvényes és
eredményes volt, a képviselő-testület 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal Kiszlinger Szabolcs
önkormányzati képviselőt választotta alpolgármesternek.
A szavazás fenti eredménye alapján Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
alábbi határozatokat hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 110/2014. (X.15.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kiszlinger Szabolcs
önkormányzati képviselőt választja társadalmi megbízatású alpolgármesterré.
A választást követően Kiszlinger Szabolcs alpolgármester az esküt letette. Az esküokmány a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
5.) Napirend: Szóbeli előterjesztés alpolgármester illetményének/ tiszteletdíjának
megállapításáról.
Előadó: Straub Dávid polgármester
Straub Dávid polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény 80. § (2) bekezdése szerint a
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben állapítja meg, melynek
egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli
nyilatkozatával lemondhat. A hivatkozott jogszabály 80.§ (3) bekezdése szerint a társadalmi
megbízatású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének,
tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
Kiszlinger Szabolcs alpolgármester kijelentette, hogy ő nem szeretne tiszteletdíjat
felvenni, lemond arról az önkormányzat javára és amennyiben kötelező a költségtérítés, úgy
annak is a legalacsonyabb mértéke kerüljön megállapításra. A lemondásról szóló nyilatkozat
a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Egyben jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett,
tekintettel arra, hogy az ő béréről van, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a Képviselőtestület zárja ki.
A Képviselő-testület Kiszlinger Szabolcs alpolgármester kérésére 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Csehbánya Község Önkormányzat …/2014. (X.15.) számú Kt. határozata:

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kiszlinger Szabolcs
alpolgármester tiszteletdíját, a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70
%-ában, azaz 52.351,-Ft összegben állapítja meg.
Tekintettel arra, hogy alpolgármester tiszteletdíja teljese összegéről az önkormányzat
javára írásban lemondott részére tiszteletdíj nem kerül kifizetésre.
A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta az illetményének 15%-ában
meghatározott összegű költségtérítésre és jogosult.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 111/2014. (X.15.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kiszlinger Szabolcs
alpolgármester tiszteletdíját, a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70
%-ában, azaz 52.351,-Ft összegben állapítja meg.
Tekintettel arra, hogy alpolgármester tiszteletdíja teljese összegéről az önkormányzat
javára írásban lemondott részére tiszteletdíj nem kerül kifizetésre.
A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta az illetményének 15%-ában
meghatározott összegű költségtérítésre és jogosult.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal

6.) Napirend: Szóbeli előterjesztés polgármester illetményének rögzítéséről
Előadó: dr.Ádám Renáta jegyző, Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
Jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011.
évi CLXXXIX.törvény 71.§ (4) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint az 500 fő
lakosságszám alatti település főállású polgármesterének illetménye megegyezik a helyettes
államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből,
illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetménye összegének 40%-ával.
A közszolgálati tisztviselőkről (Kttv.) szóló 2011. évi CXCIX. törvény 224. §-a szerint a
helyettes államtitkár: alapilletménye 347.850,-Ft illetményalap (38.650.-Ft) kilencszerese

illetmény kiegészítés 173.925,-Ft alapilletmény 50%-a, vezetői illetmény pótlék 226.103,-Ft
alapilletmény 65 %-a összesen: 747.878,-Ft, ennek 20 %-a 149.576,-Ft.
A főállású polgármester havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott
összegű költségtérítésre jogosult.
Straub Dávid polgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, tekintettel arra,
hogy az ő béréről van, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a Képviselő-testület zárja ki.
A Képviselő-testület Straub Dávid polgármester kérésére 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1
tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így alpolgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Csehbánya Község Önkormányzat …/2014. (X.15.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Straub Dávid főállású
polgármester illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés a) pontja szerint 149.576,- Ft-, azaz
egyszáznegyvenkilencezer-ötszázhetvenhat forint összegben állapítja meg.
A főállású polgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott
összegű költségtérítésre és jogosult.
A polgármester választása szerinti, de havonta nettó 12.700,-Ft, azaz tizenkettőezerhétszáz forint összegű béren kívüli juttatásra jogosult.
A polgármester illetményéhez kapcsolódó – a munkáltatót terhelő – járulékfizetési
kötelezettség a képviselő-testületet terheli.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: dr.Ádám Renáta
jegyző
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 112/2014. (X.15.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Straub Dávid főállású
polgármester illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés a) pontja szerint 149.576,- Ft-, azaz
egyszáznegyvenkilencezer-ötszázhetvenhat forint összegben állapítja meg.
A főállású polgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott
összegű költségtérítésre és jogosult.
A polgármester választása szerinti, de havonta nettó 12.700,-Ft, azaz tizenkettőezerhétszáz forint összegű béren kívüli juttatásra jogosult.

A polgármester illetményéhez kapcsolódó – a munkáltatót terhelő – járulékfizetési
kötelezettség a képviselő-testületet terheli.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: dr.Ádám Renáta
jegyző
Határidő: azonnal
7.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a képviselői tiszteletdíjak megállapításáról.
Előadó: Straub Dávid polgármester
Straub Dávid polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény 35. §-a szerint a képviselő-testület az
önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak
rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg, de a
tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását.
Polgármester elmondta, hogy amióta az önkormányzat megalakult a képviselők nem vettek
fel tiszteletdíjat, munkájukat ingyenesen végezték, így a tiszteletdíjuknak megfelelő összeget
az önkormányzat a falu fejlesztésére tudta fordítani. Kérdezte, hogy most fel kívánnak-e venni
a képviselők tiszteletdíjat.
A képviselők egyöntetűen azt javasolták, hogy ne állapítson meg a testület tiszteletdíjat a
képviselők részére.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így alpolgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Csehbánya Község Önkormányzat …/2014. (X.15.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület tagjai
részére nem állapít meg tiszteletdíjat.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 113/2014. (X.16.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület tagjai
részére nem állapít meg tiszteletdíjat.
8.) Napirend: Szóbeli előterjesztés bizottsági tagok megválasztásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
Straub Dávid polgármester elmondta, hogy az önkormányzat SZMSZ-e egyetlen bizottság
felállításáról rendelkezik.

Az egyik az Ügyrendi- Jogi- Igazgatási, Vagyonnyilatkozat-kezelő- és Ellenőrző Bizottság. A
bizottság feladata:
a) a polgármester illetményének megállapításával kapcsolatos előterjesztés
elkészítése és előterjesztése
b) a polgármesteri illetménymódosítással kapcsolatos előterjesztés előkészítése és
előterjesztése,
c) önkormányzati rendeletek véleményezése, különös figyelemmel a Szervezetiés Működési Szabályzatra,
d) önkormányzati rendeletalkotás kezdeményezése,
e) Az önkormányzati rendeletek hatályosulásának, illetve gyakorlati alkalmazása
tapasztalatinak összegzése, ezek tolmácsolása a képviselő-testület és a
körjegyző felé. Az önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos lakossági
egyetértés vagy elutasítás vizsgálata, a rendeletek hatásvizsgálata.
f) gondoskodik arról, hogy a vagyonnyilatkozathoz szükséges dokumentumok a
képviselők számára időben rendelkezésre álljanak,
g) a vagyonnyilat-tételi kötelezettségről szóló tájékoztató átadása az érintett
személyeknek és az igénylő nyilatkozatok kiadása,
h) gondoskodik a vagyonnyilatkozatok kiadásáról,
i) nyilvántartást vezet a beérkezett vagyonnyilatkozatokról, igazolja azok
átvételét,
j) gondoskodik a vagyonnyilatkozatok – a jogszabályi előírások szerinti –
tárolásáról
Meglátása szerint nem szükséges több bizottság felállítása. Javasolta, hogy a testület a
következő ülésén foglalkozzon a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatával is.
Elmondta, hogy az Ügyrendi- Jogi- Igazgatási, Vagyonnyilatkozat-kezelő- és Ellenőrző
Bizottság elnökének Fuchs Andrásnét, tagoknak pedig Horváth Attilát és Springmann Mihályt
válassza meg.
A képviselők a jelöltést elfogadták.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Csehbánya Község Önkormányzat /2014. (X.15.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi- Jogi- Igazgatási,
Vagyonnyilatkozat-kezelő- és Ellenőrző Bizottság tagjainak az alábbi képviselőket
választja meg:
Fuchs Andrásné elnök
Horváth Attila tag
Springmann Mihály tag
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a
következő képviselő-testületi ülésre az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatának felülvizsgálatát a bizottsági struktúra megtartása és jelen
határozatban foglalt tagjainak rögzítése mellett terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: dr.Ádám Renáta
jegyző
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 114/2014. (X.15.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi- Jogi- Igazgatási,
Vagyonnyilatkozat-kezelő- és Ellenőrző Bizottság tagjainak az alábbi képviselőket
választja meg:
Fuchs Andrásné elnök
Horváth Attila tag
Springmann Mihály tag
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a
következő képviselő-testületi ülésre az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatának felülvizsgálatát a bizottsági struktúra megtartása és jelen
határozatban foglalt tagjainak rögzítése mellett terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: dr.Ádám Renáta
jegyző
Határidő: azonnal
9.) Napirend: Szóbeli előterjesztés az óvodás gyermekek kísérésére Grőber Józsefnével kötött
megbízási szerződés felbontásáról és Kulicsné Estók Anitával megbízási szerződés kötéséről

Előadó: Straub Dávid polgármester
Straub Dávid polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Grőber Józsefné 2014.október
20.napjától már nem tudja vállalni az óvodás gyermekek kísérését, kezdeményezte a
megbízási szerződése felmondását. Elmondta, hogy beszélt Kulicsné Estók Anita városlődi
lakossal, aki vállalta fenti időponttól a gyermekek kísérését.
Horváth Attila önkormányzati képviselő megkérdezte, hogy nem tudja-e ezt a munkát
Keller Ferenc óvodai szakács elvégezni, aki úgyis Csehbányáról jár.
Straub Dávid polgármester elmondta, hogy meglátása szerint jobb lenne, ha egy nő kísérné
a gyerekeket, akinek tapasztalata is van.
Fuchs Andrásné önkormányzati képviselő kérte a polgármestert, hogy tájékoztassa a
szülőket és hozzon össze egy találkozót a szülőkkel és a kísérővel.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Csehbánya Község Önkormányzat …/2014. (X.15.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 20. napjától
közös megegyezéssel felbontja a Grőber Józsefné városlődi lakossal az óvodás
gyermekek kísérésére kötött megbízási szerződést és fenti időponttól megköti a
feladat ellátására a jelen határozat mellékletét képező megbízási szerződést Kulicsné
Estók Anita városlődi lakossal.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
felhatalmazza a megbízási szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2014.október 20.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 115/2014. (X.15.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 20. napjától
közös megegyezéssel felbontja a Grőber Józsefné városlődi lakossal az óvodás
gyermekek kísérésére kötött megbízási szerződést és fenti időponttól megköti a
feladat ellátására a jelen határozat mellékletét képező megbízási szerződést Kulicsné
Estók Anita városlődi lakossal.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
felhatalmazza a megbízási szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2014.október 20.

10.) Napirend: Vegyes ügyek
A vegyes ügyek keretében dr. Ádám Renáta jegyző tájékoztatta a képviselő-testület tagjait az
irányadó jogszabályokról, összeférhetetlenségről, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről,
méltatlanságról, valamint az önkormányzati képviselők képzéséről.
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

