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: 21/2018
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2018.november 21-én 18.30 órakor
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Kiszlinger Szabolcs alpolgármester és
Fuchs Andrásné önkormányzati képviselő és
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
Fuchs Virág Csehbányai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Straub Dávid polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket, és a
jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai teljes létszámban megjelentek, így
a képviselő-testület határozatképes.
A nyilvános testületi ülést megnyitotta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Csehbánya Község Önkormányzat 97/2018. (XI.21.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.november 21-i rendkívüli nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés háziorvosi feladat ellátására kötött szerződésről
Előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat Képviselőtestületének a természetben
nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendeletének
módosításáról
Előadó: Straub Dávid polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző
3.) Előterjesztés Mikulás és karácsonyi ajándékcsomagok vásárlásáról és ajándékozásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
4.) Előterjesztés Herendi Egyházközség Csehbányai Fíliájának támogatási kérelméről
Előadó: Straub Dávid polgármester

5.) Előterjesztés az Önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőrzés megállapításainak, és a
megállapításokra készített intézkedési terv elfogadásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester, dr.Ádám Renáta jegyző

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.Napirend: Előterjesztés háziorvosi feladat ellátására kötött szerződésről
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 5 képviselő, szavazott 5 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 98/2018. (XI.21.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Városlőd Község
Önkormányzat Városlőd és Csehbánya községek területén a felnőtt és gyermek lakosság
ellátásra szervezett vegyes háziorvosi körzetben a Dr. Fuchs Diána személyes
közreműködésével működő FUCHSMED Kft. (8445 Városlőd, Táncsics Mihály u. 4.
képviseli: Dr. Fuchs Diána ügyvezető) gazdasági társasággal, mint egészségügyi
szolgáltatóval a fent nevezett háziorvosi praxis ellátására 2019.január 1.hatállyal
feladatellátási szerződést kössön.
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete gondoskodik a tulajdonában levő
237/1 hrsz-ú, természetben Csehbánya, Fő u. 39. szám alatti orvosi rendelő egészségügyi
minimumfeltételeknek megfelelő kialakításáról, berendezésekkel, eszközökkel történő
felszereléséről, mely ingóságokat az orvosi rendelővel együtt a háziorvos ingyenes
használatába adja és viseli az üzemeltetés valamennyi költségét.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
2.Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat Képviselőtestületének a természetben
nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendeletének módosításáról
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-tervezet fogadja el.

A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:

3.Napirend: Előterjesztés Mikulás és karácsonyi ajándékcsomagok vásárlásáról és ajándékozásáról
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 5 képviselő, szavazott 5 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 99/2018. (XI.21.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi költségvetése terhére
minden 12 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 2018. évi költségvetése terhére biztosítja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: 2018.december 6., 2018. december 24.
4.Napirend: Előterjesztés Herendi Egyházközség Csehbányai Fíliájának támogatási kérelméről
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 5 képviselő, szavazott 5 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 100/2018. (XI.21.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező
támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint a csehbányai hősi emlékmű és az előtte
lévő tér felújítása céljára 290.955,-Ft, azaz kettőszázkilencvenezer-kilencszázötvenöt forint
vissza nem térítendő támogatást nyújt a Herendi Egyházközség Csehbányai Fíliája (8445
Csehbánya, Fő u. 1. képviselő: Sabjanics Miklós plébános) részére.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
egyben felhatalmazza a támogatási szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.

Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal

5.Napirend: Előterjesztés az Önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőrzés megállapításainak, és a
megállapításokra készített intézkedési terv elfogadásáról
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 határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 101/2018. (XI.21.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Molnár Erika belső ellenőr által
Csehbánya Község Önkormányzatánál 2018.szeptember 25-28. között lefolytatott
ellenőrzés során feltárt, jelen határozat mellékletét képező 5/2018. iktatószámú jelentésben
foglalt megállapításokat megismerte, azokat tudomásul vette és elfogadja.
A képviselő-testület a fenti Jelentés megállapításaira készített, jelen határozat mellékletét
képező Intézkedési tervben foglaltakat elfogadja és az Önkormányzat jogszerű működése
érdekében utasítja a polgármestert és a jegyzőt az abban foglaltak maradéktalan
megvalósítására.
Felelős: Straub Dávid polgármester
dr.Ádám Renáta jegyző
Határidő: folyamatos

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános ülést 19.30 órakor
berekesztette.
K.m.f.
Straub Dávid
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

