CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009
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Szám: 25/2014.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. december 10-én 17.00
órakor megtartott közmeghallgatásáról
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
Fuchs Andrásné és
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
A lakosság részéről megjelent és minden napirendi pont tárgyalásánál jelen volt 6 fő a
melléklet jelenléti ív szerint.
Straub Dávid polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket, és a jelenléti ív
alapján megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai közül 4 fő megjelent, 1 fő pedig
távolmaradt, így a képviselő-testület határozatképes.
A közmeghallgatást 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 123/2014. (XII.10.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.december 10-i
közmeghallgatásának napirendje:

1.) Beszámoló az önkormányzat elmúlt évi munkájáról.
Előadó: Straub Dávid polgármester
2.) 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 Képviselőtestületet 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 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az Önkormányzat elmúlt évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadta.

2.) Napirend: Közérdekű kérdések, javaslatok
Polgármester kérte, hogy amennyiben valakinek közérdekű javaslata vagy kérdése van, adja
elő.
Galambos Ferencné csehbányai lakos jelezte, hogy a település nagyon szép, minden vendég
dicséri, de talán több gondot lehetne fordítani a virágosításra. Kérte a lakosság segítségét is
ebben, hiszen meglátása szerint összefogással és az önkormányzat anyagi áldozatával
(virágok vásárlása) még szebb lehet a falu.
Galambos Ferenc csehbányai lakos hozzátette, hogy talán ki lehetne alakítani egy központi
ágkomposztálót, ahová mindenki elvihetné az ágakat és onnan el lehetne szállítani.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános ülést 17.30 órakor
berekesztette.
K.m.f.

Straub Dávid
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

