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Szám: 20/2018
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2018.november 21-én 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
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
3 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 5 fő megjelent, 0 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 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Csehbánya Község Önkormányzat 94/2018. (XI.21.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.november 21-i közmeghallgatásának
napirendje:
1.) Beszámoló az önkormányzat elmúlt évi munkájáról.
Előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Beszámoló a falugondok 2018.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 Képviselő-testületet
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 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 95/2018. (XI.21.) 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 2018.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 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 96/2018. (XI.21.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondok 2018.évi munkájáról
szóló beszámolót elfogadja.

2.) Napirend: Közérdekű kérdések, javaslatok
Polgármester kérte, hogy amennyiben valakinek közérdekű javaslata vagy kérdése van, adja elő.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a közmeghallgatást 17.30 órakor
berekesztette.
K.m.f.
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