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Szám: 15/2016
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2016. október 26-án 17.00 órakor
megtartott közmeghallgatásáról
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
Fuchs Andrásné önkormányzati képviselő
Horváth Attila önkormányzati képviselő
Springmann Mihály önkormányzati képviselő
Távolmaradt:Horváth Attila 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
Fuchs Virág Csehbányai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
A lakosság részéről megjelent és a közmeghallgatás berekesztésig jelen volt a lakosság részéről
10 fő a mellékelt jelenléti ív szerint.
Straub Dávid polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket, és a jelenléti ív alapján
megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai közül 4 fő megjelent, 1 fő távolmaradt, így a
közmeghallgatás határozatképes.
A közmeghallgatást megnyitotta.
Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő 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 74/2016. (X.26.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.október 26-i közmeghallgatásának
napirendje:
1.) Beszámoló az önkormányzat elmúlt évi munkájáról.
Előadó: Straub Dávid polgármester

2.) Beszámoló a falugondok 2016.évi tevékenységéről
Előadó: Fuchs Andrásné falugondok
3.) Közérdekű kérdések, javaslatok.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.)Napirend: Beszámoló az önkormányzat elmúlt évi munkájáról.
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester a jegyzőkönyv mellékletét képező beszámoló szerint tájékoztatta a Képviselőtestületet és a lakosságot az Önkormányzat elmúlt évi munkájáról.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester kérte a Képviselő-testületet, hogy a
beszámolót fogadja el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 75/2016. (X.26.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét
képező, az Önkormányzat elmúlt évi munkájáról szóló polgármesteri beszámolót
elfogadja.

2.)Napirend: Beszámoló a falugondok 2016.évi tevékenységéről
előadó: Fuchs Andrásné falugondok
Polgármester felkérésére Fuchs Andrásné falugondok tájékoztatta a képviselő-testületet és a
lakosságot az elmúlt évi munkájáról.
A falugondok elmondta, hogy a falugondoki szolgálat ellátása érdekében kapott állami támogatás a
költségek alig felét fedezi, a többit Csehbánya Község Önkormányazt költségvetéséből gazdálkodja
ki. Elmondta továbbá, hogy a települési falugondok a község minden lakosával találkozik és
mindenkivel foglalkozik a legkisebbektől a legidősebbekig. Az óvodások és iskolások esetében a
rendezvényre szállításban, úszásoktatásra szállításban, a közép- és időskorosztály esetében a
gyógyszer és ebédszállításban segít a falugondoki szolgálat. Az idei évtől az iskolások napi
rendszeres szállítását már nem végzi a falugondok. Szükség esetén az idősebbeket szentmisére
valamint közösségi rendezvényekre szállítja a szolgálat, illetve a családsegítő és gyermekjóléti
szolgálattal egyeztetve adományházak szervezésében is együttműködik a falugondok.
Összefoglalva a falugondok a település teljes lakosságának hasznát szolgálja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester kérte a Képviselő-testületet, hogy a
beszámolót fogadja el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 76/2016. (X.26.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondok 2016.évi munkájáról
szóló beszámolót elfogadja.

2.) Napirend: Közérdekű kérdések, javaslatok
Polgármester kérte, hogy amennyiben valakinek közérdekű javaslata vagy kérdése van, adja elő.
Szolnokiné Bősze Hajnalka csehbányai lakos megkérdezte, hogy az önkormányzat miért szorul
pályázatok benyújtására, nincs pénze a községnek? Megkérdezte továbbá, hogy települési térfigyelő
kamerák kihelyezésére miért nem költ a község?
Straub Dávid polgármester válaszában elmondta, hogy sokkal kedvezőbb, ha pályázatot nyújt be
a község, mintha mindent önerőből finanszíroz, azonban nincs erre mindig lehetősége a községnek.
A kamerapályázattal kapcsolatosan elmondta, hogy már többször pályázott az önkormányzat,
azonban támogatást nem kaptunk, de a jövő évben önerőből is megvalósul majd a község
bekamerázása.
Molnár Ferenc csehbányai lakos elpanaszolta, hogy a megrakodott faszállító autók járnak a Fő
utcán, ahol súlykorlátozó tábla lett kihelyezve. Ezek az autók tönkreteszik az utat és a hidat is,
melynek javítása súlyos pénzébe fog kerülni az önkormányzatnak. Elmondta azt is, hogy már
többször bejelentést tett a rendőrségen is, de hathatós intézkedés nem történt.
Szolnokiné Bősze Hajnalka csehbányai lakos megkérdezte, hogy az önkormányzat miért hozza az
ebédet Magyarpolányból, amikor Városlődön olyan jól működik a konyha. Meglátása szerint

költségtakarékosabb lenne, ha nem kellene elmenni Magyarpolányig naponta. Megkérdezte, hogy
miért nem történik már a diákok mindennapos szállítása.
Fuchs Andrásné falugondok, önkormányzati képviselő elmondta, hogy sokan csak akkor
igényelnék a szociális étkezést, ha Magyarpolányból kapják az ételt, ezt megszokták, nehezen
váltanak, ezenkívül szinte mindennap dolga van Ajkán, így nem nagy költségmegtakarítást
jelentene a szolgáltató váltás. Falugondok hozzátette, hogy túl sok volt már a diák és mindig valakit
ott kellett hagyni az iskolánál, amiből folyton veszekedés volt, ezért döntött a testület a diákjárat
megszüntetéséről.
Rovenszki Zoltánné csehbányai lakos elmondta, hogy amióta kikísérik a diákokat a buszhoz,
igazán nem hiányzik a naponta történő hazaszállításuk, a szülők már biztonságban érzik a
gyerekeket.
Molnár Ferenc csehbányai lakos megkérdezte, hogy hányan kérik az ebédszállítást?
Fuchs Andrásné falugondnok elmondta, hogy jelenleg 13 fix étkező van, de 15-17 ebéd az
átlagos napi igény.
Szolnokiné Bősze Hajnalka csehbányai lakos elmondta, hogy az önkormányzati közterületek,
zöldterületek állapota is hagy kivetnivalót maga után.
Straub Dávid polgármester elmondta, hogy az önkormányzatnál a közmunkaprogramban nagyon
kevesen szeretnének dolgozni, ezért nem tudunk válogatni a munkavállalók között. Nyáron is külön
meg kellett bízni munkások a fűnyírásra. A közfoglalkoztatottak bérét 100%-ban az állam fedezi,
míg a nyári munkát teljesen egészében nekünk kellett kigazdálkodni.
Galambos Ferenc csehbányai lakos hozzátette, hogy az önkormányzat alkalmazásában álló
Barcza István sokkal szebben dolgozik, amennyiben munkaképes állapotban van mint a nyáron a
településen munkát végzett idegen vállalkozók.
Rovenszki Zoltánné csehbányai lakos kérte, hogy az Újtelepen lévő Kápolna felé eligazító táblát
cserélje le az önkormányzat, mert nagyon elöregedett.
Straub Dávid polgármester elmondta, hogy a kihelyező egyházzal egyeztetve lecserélik a táblát.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a közmeghallgatást 18.03 órakor
berekesztette.
K.m.f.
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