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: 16/2016
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2016. november 21-én 16.00 órakor
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
Horváth Attila önkormányzati képviselő
Távolmaradtak:Fuchs Andrásné 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.
Kiszlinger Szabolcs alpolgármester javasolta, hogy a vegyes ügyek között az alábbi napirendek
megtárgyalása lenne szükséges:
1.) Szóbeli előterjesztés az alpolgármester bérének újratárgyalásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Szóbeli előterjesztés sporteszközök vásárlásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
3.) Szóbeli előterjesztés Fő utcai buszmegálló felújításáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
4.) Szóbeli előterjesztés ifjúsági klub felújításáról
Előadó: Straub Dávid polgármester

Polgármester az alpolgármester javaslata alapján javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban
szereplő nyilvános ülés napirendi javaslatokat azzal a kiészítéssel fogadja el, hogy a vegyes ügyek
között az alábbi napirendek megtárgyalása lenne szükséges:
1.) Szóbeli előterjesztés az alpolgármester bérének újratárgyalásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Szóbeli előterjesztés sporteszközök vásárlásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
3.) Szóbeli előterjesztés Fő utcai buszmegálló felújításáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
4.) Szóbeli előterjesztés ifjúsági klub felújításáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Csehbánya Község Önkormányzat 77/2016. (XI.21.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.november 23-i rendkívüli nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatár
meghatározásának véleményezése tárgyában
Előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Előterjesztés
Bursa
Hungarica
Előadó: Straub Dávid polgármester

kiírásra

érkezett

pályázatok

elbírálásáról

3.) Előterjesztés Varga Lynn Piroska Csehbánya 262/13 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó beépítési
kötelezettség meghosszabbításáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
4.) Előterjesztés szociális célú tűzifa vásárlásáról és rászorultak részére történő kiszállításáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
5.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat Képviselőtestületének a természetben
nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendeletének
megalkotásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző
6.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a házasságkötéssel
és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével összefüggő egyes szabályokról szóló
3/2011.(IV.27.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatáról
Előadó: Straub Dávid polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző
7.) Előterjesztés a 2016/2017-es téli szezonban végzendő hóeltakarítási munkálatokra
beérkezett ajánlatok elbírálásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
8.) Előterjesztés Mikulás és karácsonyi ajándékcsomagok vásárlásáról és ajándékozásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester

9.) Szóbeli előterjesztés az alpolgármester bérének újratárgyalásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
10.)
Szóbeli előterjesztés sporteszközök vásárlásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
11.)
Szóbeli előterjesztés Fő utcai buszmegálló felújításáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
12.)
Szóbeli előterjesztés ifjúsági klub felújításáról
Előadó: Straub Dávid polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.)Napirend: Előterjesztés a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatár
meghatározásának véleményezése tárgyában
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 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 78/2016. (XI.21.) 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: 2016. november 30.
2.)Napirend: Előterjesztés Bursa Hungarica kiírásra érkezett pályázatok elbírálásáról
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket és ismertette a
benyújtott pályázatokat.
Horváth Attila önkormányzati képviselő jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, tekintettel
arra, hogy Renácz Miranda az ő nevelt lánya, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a Képviselőtestület zárja ki.
A Képviselő-testület Horváth Attila önkormányzati képviselő kérése ellenére 2 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett nem zárta ki a döntéshozatalból.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület
mindkét pályázó vonatkozásában az előterjesztésben szereplő a) jelű 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 határozatokat hozta:
1.Csehbánya Község Önkormányzat 79/2016. (XI.21.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Lynn Piroska 8445
Csehbánya, Bakony u. 21. szám alatti lakost szociális rászorultságára tekintettel a
2016/2017.tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan 5.000,-Ft/hó,
azaz havi ötezer forint bursa hungarica felsőoktatási ösztöndíjban részesíti.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: 2016.december 15.
2.Csehbánya Község Önkormányzat 80/2016. (XI.21.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Renácz Miranda 8445 Csehbánya,
Fő u. 5. szám alatti lakost szociális rászorultságára tekintettel a 2016/2017.tanév második
és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan 5.000,-Ft/hó, azaz havi ötezer forint bursa
hungarica felsőoktatási ösztöndíjban részesíti.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: 2016.december 15.
3.)Napirend: Előterjesztés Varga Lynn Piroska Csehbánya 262/13 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó
beépítési kötelezettség meghosszabbításáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
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 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 81/2016. (XI.21.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csehbánya 262/13 hrsz-ú, 1186
m2 nagyságú ingatlanra elrendelt beépítési kötelezettséget Varga Lynn Piroska (születési
hely, idő: Antwerpen-Wilrijk, 1996.01.31. szsz: 2 960131 0100 anyja neve: Szőllösi
Andrea) 8445 Csehbánya, Bakony u. 21. szám alatti lakos, ingatlantulajdonos kérelmére
2020. december 31-ig meghosszabbítja.
A képviselő-testület a fenti ingatlanra bejegyzett beépítési kötelezettség jelen határozat
szerinti meghosszabbítására, valamint ennek biztosításra az elidegenítési tilalom ingatlannyilvántartásba való bejegyzésére, valamint a megállapodás megkötésére dr. Henger István
ügyvédet (8200 Veszprém ,Ady E. u. 7.) bízza meg.
Az ügyvéd munkadíját, valamint az ingatlan nyilvántartásba való bejegyzés költségét
kérelmező ingatlantulajdonos köteles megfizetni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, illetve
ehhez fűződően felhatalmazza aláírásra.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
4.)Napirend: Előterjesztés szociális célú tűzifa vásárlásáról és rászorultak részére történő
kiszállításáról
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 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 82/2016. (XI.21.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyerdő Zrt. (8500 Pápa,
Jókai Mór u. 46.) gazdasági társaságtól a támogatott szociális tüzifaprogramban történő
felhasználás céljából 24 m3 kemény lombos fát rendel meg 15.000,-Ft/m3+ÁFA értékben.

A Képviselő-testület a szociális célú tüzifa rászorulók részére történő kiszállítás költségeit
legfeljebb 200.000,-Ft, azaz kettőszázezer forint összeghatárig 2016. évi költségvetéséből
fedezi, valamint a tüzifa megvásárlásához a BMÖGF/69-50/2016 iktatószámú támogatói
okirattal megállapított állami támogatás mellett összesen bruttó 30.480-Ft, harmincezernégyszáznyolcvan forint önrészt biztosít.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2017.február 15.
5.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat Képviselőtestületének a
természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendeletének
megalkotásáról
előadó: Straub Dávid polgármester, dr.Ádám Renáta jegyző
(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 rendelet-tervezetet 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:

6.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
házasságkötéssel és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével összefüggő egyes szabályokról szóló
3/2011.(IV.27.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatáról
előadó: Straub Dávid polgármester, dr.Ádám Renáta jegyző
(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 rendelet-tervezetet 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:

7.)Napirend: Előterjesztés a 2016/2017-es téli szezonban végzendő hóeltakarítási munkálatokra
beérkezett ajánlatok elbírálásáról
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
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 kérése ellenére 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1
tartózkodás mellett nem zárta ki a döntéshozatalból.
A polgármester felbontotta a zárt borítékban érkezett árajánlatokat és ismertette azokat. A Straub és
Társai Kft. 8500,-Ft+ÁFA/óra, a Tavárdivízió Kft. 12.700,-Ft+ÁFA/óra összegért, a RAM TRANS
KFT. 10.500,-Ft+ÁFA/óra összegért vállalná a hóeltakarítást a községben. Az árajánlatok a
jegyzőkönyv mellékletét képezik.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a Straub és
Társai Kft. gazdasági társasággal kössön szerződést az önkormányzat a 2016/2017-es téli szezonban
hóeltakarításra.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 83/2016. (XI.21.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csehbánya Község közigazgatási
területen a 2016/2017-es téli szezonban a hó eltakarítási és csúszásmentesítési munkákat –
tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű árajánlatot adta- a Straub és Társai Kft.
(8445 Csehbánya, Fő u. 40.) gazdasági társasággal végezteti. A munkadíjat a képviselőtestület a vállalkozó által benyújtott és jelen határozat mellékletét képező ajánlatban
foglaltak alapján a következők szerint állapítja meg:
-

Hótolás, zúzalék, illetve só szórás: 8.500,-forint + ÁFA/óra

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, egyben
felhatalmazza a vállalkozóval megkötendő szerződés képviselő-testület nevében történő
aláírására, illetve a munkadíjak szerződés szerinti kifizetésére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő 1.: szerződés megkötése: azonnal
Határidő 2.: munkadíjak kifizetése: folyamatos 2017. májusig
8.)Napirend: Előterjesztés Mikulás és karácsonyi ajándékcsomagok
ajándékozásáról
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.

vásárlásáról

és

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 84/2016. (XI.21.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetése terhére
minden 14 év alatti csehbányai gyermek részére Mikuláscsomagot, illetve minden
Csehbánya községben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és
életvitelszerűen is Csehbányán élő személy részére karácsonyi ajándékcsomagot vásárol és
oszt szét.
A Képviselő-testület a Mikulás ajándékcsomagok árát legfeljebb 1000,- Ft/csomag, míg a
karácsonyi ajándékcsomagok árát legfeljebb 1.500,- Ft/csomag összegben állapítja meg.
Az ajándékozás költségeit a Képviselő-testület legfeljebb 520.000,-forint, azaz
ötszázhúszezer forint összegben 2016. évi költségvetése terhére biztosítja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: 2016.december 6., 2016. december 24.

9.)Napirend: Szóbeli előterjesztés az alpolgármester bérének újratárgyalásáról
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a képviselő-testület 2014.október 15-i alakuló ülésén
döntött az alpolgármester tiszteletdíjáról. Alpolgármester ekkor a tiszteletdíjáról teljes egészében
lemondott és azóta is csak a költségtérítését vette fel. Alpolgármester azonban az ülés előtt jelezte,
hogy megváltozott anyagi helyzetére, valamint az önkormányzat érdekében felvállalt
megnövekedett feladatai miatt szeretné 2016. december 1.napjától tiszteletdíját is felvenni, ezért
kérte, hogy tárgyalja újra a testület az alpolgármester bérét és módosítsa a képviselő-testület
111/2014. (X.15.) számú Kt. határozatát.
Kiszlinger Szabolcs alpolgármester 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 Kiszlinger Szabolcs alpolgármester kérése ellenére 2 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett nem zárta ki a döntéshozatalból.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület
az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Csehbánya Község Önkormányzat /2016. (XI.21.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíjának és
költségtérítésének megállapításáról szóló 111/2014.(X.15.) Kt. határozatát 2016.december

1. napjától hatályosan módosítja, melynek során a határozat 2. bekezdése helyébe az alábbi
szövegrész lép:
„A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta az illetményének 15%-ában
meghatározott összegű költségtérítésre is jogosult.”
A Képviselő-testület 111/2014. (X.15.) számú Kt. számú határozatának e határozattal nem
érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal hatályukban fennmaradnak.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2016.december 1.
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 85/2016. (XI.21.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíjának és
költségtérítésének megállapításáról szóló 111/2014.(X.15.) Kt. határozatát 2016.december
1. napjától hatályosan módosítja, melynek során a határozat 2. bekezdése helyébe az alábbi
szövegrész lép:
„A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta az illetményének 15%-ában
meghatározott összegű költségtérítésre is jogosult.”
A Képviselő-testület 111/2014. (X.15.) számú Kt. számú határozatának e határozattal nem
érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal hatályukban fennmaradnak.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2016.december 1.
10.)Napirend: Szóbeli előterjesztés sporteszközök vásárlásáról
előadó: Straub Dávid polgármester
Polgármester felkérte az alpolgármestert, hogy ismertesse a lakossági kéréseket. Kiszlinger
Szabolcs alpolgármester elmondta, hogy a fiatalok szórakozása érdekében fontos lenne egy beltérei
pingpongasztalt vásárolni, illetve még néhány sporteszközt.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület
az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Csehbánya Község Önkormányzat /2016. (XI.21.) számú Kt. határozata:

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.évi költségvetése terhére
legfeljebb 150.000,-Ft, azaz egyszázötvenezer forint összértékben közösségi használatra
sporteszközöket vásárol.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2016.december 31.
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 86/2016. (XI.21.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.évi költségvetése terhére
legfeljebb 150.000,-Ft, azaz egyszázötvenezer forint összértékben közösségi használatra
sporteszközöket vásárol.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2016.december 31.
11.)Napirend: Szóbeli előterjesztés Fő utcai buszmegálló felújításáról
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester felkérte az alpolgármestert, hogy ismertesse a lakossági kéréseket. Kiszlinger
Szabolcs alpolgármester elmondta, hogy a Fő utcai buszmegálló felújításra szorul, új nyílászárók
szükségesek, illetve a lábazatot is újra kellene építeni, hogy dísze lehessen a községnek.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület
az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Csehbánya Község Önkormányzat …/2016. (XI.21.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.évi költségvetése terhére
legfeljebb 500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint összértékben a Csehbánya Község
Önkormányzat tulajdonát képező Fő utcai buszmegálló felújítása érdekében anyagot és
szolgáltatást vásárol.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2017.március 31.

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 87/2016. (XI.21.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.évi költségvetése terhére
legfeljebb 500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint összértékben a Csehbánya Község
Önkormányzat tulajdonát képező Fő utcai buszmegálló felújítása érdekében anyagot és
szolgáltatást vásárol.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2017.március 31.
12.)Napirend: Szóbeli előterjesztés ifjúsági klub felújításáról
előadó: Straub Dávid polgármester
Polgármester felkérte az alpolgármestert, hogy ismertesse a lakossági kéréseket. Kiszlinger
Szabolcs alpolgármester elmondta, hogy a Fő utcában található, fiatalok által használt ifjúsági klub
felújításra szorul, a járólapot cserélni kellene és egy festés is ráférne.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület
az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Csehbánya Község Önkormányzat …/2016. (XI.21.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.évi költségvetése terhére
legfeljebb 250.000,-Ft, azaz kettőszázötvenezer forint összértékben a Csehbánya Község
Önkormányzat tulajdonát képező Fő utcaiifjúsági klub felújítása érdekében anyagot és
szolgáltatást vásárol.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2017.március 31.
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 88/2016. (XI.21.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.évi költségvetése terhére
legfeljebb 250.000,-Ft, azaz kettőszázötvenezer forint összértékben a Csehbánya Község

Önkormányzat tulajdonát képező Fő utcaiifjúsági klub felújítása érdekében anyagot és
szolgáltatást vásárol.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2017.március 31.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános ülést 17.50 órakor
berekesztette.
K.m.f.

Straub Dávid
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

