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: 24/2017
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2017. december 29-én 9.00 órakor
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
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
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.
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 114/2017. (XII.29.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.december 29-i rendkívüli nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Beszámoló a falugondok 2017.évi tevékenységéről
Előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Előterjesztés Csehbánya 082/2 hrsz-ú ingatlan egy szakaszának felújításáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
3.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi programjának
módosításáról
Előadó: Straub Dávid polgármester

4.) Előterjesztés Csehbánya Község településképi arculati kézikönyvének elfogadásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
5.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a reklámok,
reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
6.) Előterjesztés foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra új szerződés kötéséről
Előadó: Straub Dávid polgármester
7.) Előterjesztés 2018.évi belső ellenőrzésről
Előadó: Straub Dávid polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.)Napirend: Beszámoló a falugondok 2017.évi tevékenységéről
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 115/2017. (XII.29.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondok jelen határozat
mellékletét képező 2017.évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

2.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya 082/2 hrsz-ú ingatlan egy szakaszának felújításáról
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 116/2017. (XII.29.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csehbánya 082/2 hrsz-ú út
település felé eső szakasza állagának javítása érdekében 2017.évi költségvetése terhére
legfeljebb 300.000,-Ft, azaz háromszázezer forint összértékben murvaréteget terít el.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: 2018.január 31.

3.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat Helyi
programjának módosításáról
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Esélyegyenlőségi

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 117/2017. (XII.29.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 73/2013.(VII.4.) számú
határozatával elfogadott és 95/2015. (XI.23.) számú Kt. határozattal módosított Helyi
esélyegyenlőségi programját az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően áttekintette, és arra a
következtetésre jutott, hogy annak felülvizsgálata nem szükséges.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal

4.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község településképi arculati kézikönyvének elfogadásáról
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 118/2017. (XII.29.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló
2016.évi LXXIV.törvény alapján Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 27/2017. (III.9.) számú Kt. határozatban foglaltak
szerinti partnerek, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
szerinti államigazgatási szervek véleményének kikérésével a jelen határozat mellékletét
képezően elfogadja Csehbánya Község Településképi Arculati Kézikönyvét.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Településképi Arculati
Kézikönyv elfogadását követően azt tegye közzé és küldje meg az államigazgatási szervek
részére.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
5.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a reklámok,
reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról
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 rendelet tervezetet 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 rendeltet alkotta:

6.)Napirend: Előterjesztés foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra új szerződés kötéséről
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 119/2017. (XII.29.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.január 1-.napjától hatályosan
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra a MEDIBIT 2003 Egészségügyi Szolgáltató Kft
(Székhely: 8400 Ajka, Móra Ferenc utca 28.) gazdasági társasággal köt szerződést.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és egyben
felhatalmazza a megbízási szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2017.december 31.

7.)Napirend: Előterjesztés 2018.évi belső ellenőrzésről

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 120/2017. (XII.29.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét
képező terv szerint elfogadja Csehbánya Község Önkormányzat és intézményei 2018.
évi belső ellenőrzési tervét.
A képviselő-testület Molnár Erika regisztrált belső ellenőrrel (regisztrációs szám:
5113112) köt szerződést és a belső ellenőrzés díját 2018.évi költségvetéséből fedezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
dr.Ádám Renáta jegyző
Határidő: folyamatos

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános ülést 10.30 órakor
berekesztette.
K.m.f.

Straub Dávid
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

