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: 17/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015.október 28-án 15.30
órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
Fuchs Andrásné 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 képviseletében
Kiszlingerné Vass Kinga a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal általános
ügyintézője
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 87/2015. (X.28.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 28-i rendkívüli
nyilvános ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatár
meghatározásának véleményezése tárgyában
Előadó: Straub Dávid polgármester

2.) Előterjesztés családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának
felülvizsgálata
Előadó: Straub Dávid polgármester
3.) Szóbeli előterjesztés a 2015/2016-os téli szezonban végzendő hóeltakarítási
munkálatokra beérkezett ajánlatok elbírálásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
4.) Vegyes ügyek
Előadó: Straub Dávid polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: Előterjesztés a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi
körzethatár meghatározásának véleményezése tárgyában
Előadó: Straub Dávid polgármester
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
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 88/2015. (X.28.) 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: 2015. november 30.

2.) Napirend: Előterjesztés családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának
felülvizsgálata

Előadó: Straub Dávid polgármester
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
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 89/2015. (X.28.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Városlődi Közös
Önkormányzati Hivatal tagtelepüléseként elfogadja, hogy a székhelytelepülés,
Városlőd a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatokat Csehbánya
település vonatkozásában 2016.január 1. napjától a Herend Környéki
Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás
tagjaként társulás keretében kívánja ellátni.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt az érintettek tájékoztatására és
egyben felhatalmazza a fenti feladatok megvalósítása miatti szerződésmódosítás
aláírására.
Felelős: Straub Dávid polgármester
dr. Ádám Renáta jegyző
Határidő: 2015. október 31.
3.)Napirend: Szóbeli előterjesztés a 2015/2016-os téli szezonban végzendő hóeltakarítási
munkálatokra beérkezett ajánlatok elbírálásáról
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy három árajánlat érkezett hótolásra. Az
árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. A legolcsóbb árajánlatot a Straub és Társai Kft
adta.
Straub Dávid polgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, tekintettel arra,
hogy a Straub és Társai Kft. az édesapja által vezetett vállalkozás, ezért kérte, hogy a
döntéshozatalból a Képviselő-testület zárja ki.
A Képviselő-testület Straub Dávid polgármester kérésére 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1
tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Kiszlinger Szabolcs alpolgármester javasolta,
hogy a Képviselő-testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
1.Csehbánya Község Önkormányzat …/2015. (X.28.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csehbánya Község
közigazgatási területen a 2015/2016-os téli szezonban a hó eltakarítási és
csúszásmentesítési munkákat a Straub és Társai Kft.-vel (székhely: 8445 Csehbánya,
Fő u. 40. adószám:13501642-2-19) végezteti. A munkadíjat a képviselő-testület a
vállalkozó által benyújtott és jelen határozat mellékletét képező ajánlatban foglaltak
alapján a következők szerint állapítja meg:
-

Gépi hóeltakarítás sózással anyagköltség nélkül:8.500 forint + ÁFA/óra

A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
egyben felhatalmazza a vállalkozóval megkötendő szerződés képviselő-testület
nevében történő aláírására, illetve a munkadíjak szerződés szerinti kifizetésére.
Felelős: Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
Határidő 1.: szerződés megkötése: azonnal
Határidő 2.: munkadíjak kifizetése: folyamatos 2015. májusig
2. Csehbánya Község Önkormányzat …/2015. (X.28.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csehbánya Község
közigazgatási területen a 2015/2016-os téli szezonban a hó eltakarítási és
csúszásmentesítési munkákra Bíró Szilviától érkezett ajánlatot elutasítja, fenti
munkálatokra nem az egyéni vállalkozót kívánja megbízni.
A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
Határidő:azonnal
3.

Csehbánya Község Önkormányzat …/2015. (X.28.) számú Kt. határozata:

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csehbánya Község
közigazgatási területen a 2015/2016-os téli szezonban a hó eltakarítási és
csúszásmentesítési munkákra a Ram Trans Kft.-től érkezett ajánlatot elutasítja, fenti
munkálatokra nem a gazdasági társaságot kívánja megbízni.
A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
Határidő:azonnal

A testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő, szavazott 3 képviselő.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta:
1.Csehbánya Község Önkormányzat 90/2015. (X.28.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csehbánya Község
közigazgatási területen a 2015/2016-os téli szezonban a hó eltakarítási és
csúszásmentesítési munkákat a Straub és Társai Kft.-vel (székhely: 8445 Csehbánya,
Fő u. 40. adószám:13501642-2-19) végezteti. A munkadíjat a képviselő-testület a
vállalkozó által benyújtott és jelen határozat mellékletét képező ajánlatban foglaltak
alapján a következők szerint állapítja meg:
-

Gépi hóeltakarítás sózással anyagköltség nélkül:8.500 forint + ÁFA/óra

A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
egyben felhatalmazza a vállalkozóval megkötendő szerződés képviselő-testület
nevében történő aláírására, illetve a munkadíjak szerződés szerinti kifizetésére.
Felelős: Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
Határidő 1.: szerződés megkötése: azonnal
Határidő 2.: munkadíjak kifizetése: folyamatos 2015. májusig
3. Csehbánya Község Önkormányzat 91/2015. (X.28.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csehbánya Község
közigazgatási területen a 2015/2016-os téli szezonban a hó eltakarítási és
csúszásmentesítési munkákra Bíró Szilviától érkezett ajánlatot elutasítja, fenti
munkálatokra nem az egyéni vállalkozót kívánja megbízni.
A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
Határidő:azonnal
3.

Csehbánya Község Önkormányzat 92/2015. (X.28.) számú Kt. határozata:

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csehbánya Község
közigazgatási területen a 2015/2016-os téli szezonban a hó eltakarítási és
csúszásmentesítési munkákra a Ram Trans Kft.-től érkezett ajánlatot elutasítja, fenti
munkálatokra nem a gazdasági társaságot kívánja megbízni.
A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
Határidő:azonnal
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános ülést 16.35 órakor
berekesztette.
K.m.f.

Straub Dávid
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

