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: 19/2018
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2018.november 16-án 16.00 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 90/2018. (XI.16.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.november 16-i rendkívüli nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés Bursa Hungarica kiírásra érkezett pályázatok elbírálásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Előterjesztés „Újtelep u. járdafelújítási és árokburkolási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás
lezárásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
3.) Előterjesztés házi szennyvízbeemelők energiaellátásának biztosításáról
Előadó: Straub Dávid polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.Napirend: Előterjesztés Bursa Hungarica kiírásra érkezett pályázatok elbírálásáról

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 91/2018. (XI.16.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Lakner
Tamara 8445 Csehbánya,
Újtelep u. 15. szám alatti lakost – tekintettel arra, hogy háztartásában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg a legkisebb öregségi nyugdíjminimum 300 %-át 2018/2019.tanév második (tavaszi) és a 2019/2020. tanév első (őszi) félévére vonatkozóan
5.000,-Ft/hó, azaz havi ötezer forint bursa hungarica felsőoktatási ösztöndíjban részesíti.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: 2018.december 13.
2.Napirend: Előterjesztés „Újtelep u. járdafelújítási és árokburkolási munkái” tárgyú közbeszerzési
eljárás lezárásáról
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Jegyző felhívta a figyelmet, hogy az előterjesztésben ismertetettek szerint jelen esetben név szerinti
szavazást kell tartani.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és miután a jegyztő felolvasta
betűrendben a képviselők nevét az alábbiak szerint szavaztak: Fuchs Andrásné önkormányzati
képviselő „igen”, Horváth Attila önkormányzati képviselő „igen”, Kiszlinger Szabolcs
alpolgármester „igen”, Springmann Mihály önkormányzati képviselő „igen”, Straub Dávid
polgármester „igen”. Straub Dávid polgármester kihirdette, hogy a képviselő-testület név szerinti
szavazással 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 92/2018. (XI.16.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Újtelep utca járdafelújítás és
árokburkolás” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 115. §-a szerinti, uniós értékhatárt el nem érő, nyílt közbeszerzési eljárásban név szerinti
szavazással 5 igen és 0 nem szavazattal az alábbi eljárást lezáró döntést fogadja el:
• Amalfi Hungária Kft. (5081 Szajol, Fő út 20.) ajánlattevő ajánlata érvényes

•

•

Farkas Mátyás E.V. (8230 BALATONURED P.Horváth Ádám Utca 84.) ajánlattevő
ajánlatát minősítse érvénytelen aKbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján, mivel egyéb módon
nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem
értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.;
Bau-Fal Kft. (Székhelye: 8400 Ajka Béke Utca 18) ajánlattevő ajánlata érvénytelen Kbt.
73. § (1) bek. e) pontja alapján, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi
vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által
előírt formai követelményeit.;

A közbeszerzési eljárás eredményes.
A nyertes ajánlattevő: Amalfi Hungaria Kft., (5081 Szajol Fő Út 20), tekintettel arra, hogy
ajánlata érvényes, mert alakilag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi felhívásban és
dokumentumokban rögzített követelményeknek, valamint ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték
arányt megjelenítő szempontokat.
A képviselő-testület második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőt nem jelöl meg.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal
3.Napirend: Előterjesztés házi szennyvízbeemelők energiaellátásának biztosításáról
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 93/2018. (XI.16.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a házi beemelők felhasználási helytől
független villamosenergiaellátás kiépítése kapcsán a BAKONYKARSZT Zrt. számítási
módszerét elfogadja és megállapítja, hogy a szennyvíz beemelők felhasználási helytől független
energiahálózattal történő kiváltása aránytalanul magas költségráfordítással jár.
A Képviselő-testület a víziközmű-szolgáltató által javasolt megállapodások közül azt a
szerződést kívánja megkötni a Felhasználókkal, mely szerint a szennyvíz beemelő folyamatos
energiaellátásának biztosítása továbbra is a Felhasználó kötelezettsége, míg a becsült
energiafogyasztás költségviselése az Ellátásért Felelőst terheli.

Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat döntéséről a szennyvíz beemelőkkel érintett
lakosokat és a víziközmű-szolgáltatót értesítse.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános ülést 17.10 órakor
berekesztette.
K.m.f.
Straub Dávid
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

