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: 17/2016
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2016. november 30-án 16.00 órakor
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
Fuchs Andrásné önkormányzati képviselő és
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
Straub Dávid polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket, és a
jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai közül 5 fő megjelent, 0 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 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Csehbánya Község Önkormányzat 89/2016. (XI.30.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.november 30-i rendkívüli nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés ügysegédi feladatok ellátásáról szóló megállapodás módosításáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Előterjesztés a Megyei Jogú Városok Szövetsége kötelező betelepítési kvóta elleni
tiltakozásához történő csatlakozásról
Előadó: Straub Dávid polgármester
3.) Előterjesztés Csehbánya, Fő utcáról lefolyó csapadékvíz elvezetés tervezésére érkezett
árajánlatról
Előadó: Straub Dávid polgármester

4.) Előterjesztés a Barabás-Kiszlinger Erzsébet 8445 Csehbánya, Fő u. 12/b. szám alatti lakos
és Barabás Zoltán 8400 Ajka, Rákóczi F. u. 6. szám alatti lakos tulajdonában lévő
Csehbánya belterület 262/29. hrsz-ú beépítetlen terület művelési ágú ingatlan
visszavásárlása tárgyában
Előadó: Straub Dávid polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.)Napirend: Előterjesztés ügysegédi feladatok ellátásáról szóló megállapodás módosításáról
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 90/2016. (XI.30.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a
polgármester által aláírt, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete és a
Veszprém Megyei Kormányhivatal között 2012. október 29.napján, ingó és ingatlan
vagyon használatára, illetve a települési ügysegédi feladatok ellátására vonatkozóan
megkötött megállapodást módosító jelen határozat mellékeltét képező megállapodást.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: azonnal

2.)Napirend: Előterjesztés a Megyei Jogú Városok Szövetsége kötelező betelepítési kvóta elleni
tiltakozásához történő csatlakozásról
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 91/2016. (XI.30.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Megyei Jogú Városok
Szövetségének felhívásáshoz mellyel kéri az Európai Bizottság elnökét, hogy vonja vissza
a kötelező betelepítési kvótákról szóló terveket és tegyen meg mindent a schengeni
határok és az európai polgárok védelme érdekében.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
felhatalmazza a csatlakozási nyilatkozat képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: azonnal
3.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya, Fő utcáról lefolyó csapadékvíz elvezetés tervezésére
érkezett árajánlatról
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 92/2016. (XI.30.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csehbánya, Fő utcai csapadékvíz
elvezetés újraterveztetése érdekében Horváth Ferenc (8200 Veszprém, Sarló u. 10.) vezető
tervezővel szerződést köt.
A képviselő-testület a tervezés bruttó 120.000,-Ft, azaz egyszázhúszezer forint összegű
költségét 2016.évi költségvetéséből téríti meg.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2016.december 31.
4.)Napirend: Előterjesztés a Barabás-Kiszlinger Erzsébet 8445 Csehbánya, Fő u. 12/b. szám alatti
lakos és Barabás Zoltán 8400 Ajka, Rákóczi F. u. 6. szám alatti lakos tulajdonában lévő Csehbánya
belterület 262/29. hrsz-ú beépítetlen terület művelési ágú ingatlan visszavásárlása 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 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 93/2016. (XI.30.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Barabás-Kiszlinger Erzsébet 8445
Csehbánya, Fő u. 12/b. szám alatti lakos és Barabás Zoltán 8400 Ajka, Rákóczi F. u. 6.
szám alatti lakos (a továbbiakban együtt: kérelmezők) kérelmének helyt ad, és a 2015.
október 7-én megkötött, Csehbánya 262/29 hrsz.-ú, 1 264 m2 nagyságú belterületi építési
telekre vonatkozó ingatlan adásvételi szerződést felbontja.
A képviselő-testület elrendeli, hogy kérelmezők részére, az általuk kifizetett 1.264.000,Ft, azaz egymillió-kettőszázhatvannégyezer forint vételár a szerződés felbontásával
egyidejűleg a kérelmezők által megadott OTP Banknál vezetett 11773487-0053144300000000 számú bankszámlára visszafizetésre kerüljön.
A képviselő-testület az adásvételi szerződés felbontó szerződés megkötésével és
bonyolításával Dr.Henger István ügyvédet (8200 Veszprém, Ady Endre u. 7.) bízza meg.
Az adásvételi szerződés felbontásának ügyvédi munkadíját kérelmezők kötelesek
megfizetni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére, és egyben
felhatalmazza az adásvételi szerződés felbontásának képviselő-testület nevében történő
aláírására.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános ülést 16.40 órakor
berekesztette.
K.m.f.

Straub Dávid
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

