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: 9/2017
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2017. május 24-én 16.00 órakor
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
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
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 54/2017. (V.24.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.május 24-i rendkívüli nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat 2016.évi gazdálkodásáról (zárszámadás)
előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi végrehajtásáról szóló
átfogó értékeléséről
előadó: Straub Dávid polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző
3.) Előterjesztés kultúrház oldalfalának burkolásáról
előadó: Straub Dávid polgármester

4.) Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes
szabályairól szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
5.) Vegyes ügyek
előadó: Straub Dávid polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat 2016.évi
(zárszámadás)
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

gazdálkodásáról

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 rendeletet alkotta:

2.)Napirend: Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi végrehajtásáról

szóló átfogó értékeléséről
előadó: Straub Dávid polgármester, dr.Ádám Renáta jegyző
(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 55/2017. (V.24.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok 2016. évi végrehajtásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
dr. Ádám Renáta jegyző
Határidő: 2017.május 31.

3.)Napirend: Előterjesztés kultúrház oldalfalának burkolásáról

előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. A polgármester
felbontotta a zárt borítékban érkezett árajánlatokat és ismertette azokat. Az árajánlatok a jegyzőkönyv
mellékletét képezik. Az RK Trading Kft. (8445 Városlőd, Lehel u. 2.) bruttó 765.050,-Ft összegért,
az Albstan-fa Kft. (8445 Városlőd, Hölgykő u. 14.) bruttó 925.000,-Ft összegért, Schneider Helmut
ev. (8445 Városlőd, Hölgykő u. 15.) bruttó 946.000,-Ft összegért vállalná az oldalburkolást.
Polgármester megállapította, hogy az RK Trading Kft. (8445 Városlőd, Lehel u. 2.) ajánlata a
legkedvezőbb.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az alábbi
határozati javaslatot fogadja el:
Csehbánya Község Önkormányzat …/2017. (V.24.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete -tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb árajánlatot adta- Csehbánya kultúrház oldalfalának burkolására (8445
Csehbánya, Fő u. 39.) az RK Trading Kft. (8445 Városlőd, Lehel u. 2.) gazdasági társasággal
köt vállalkozási szerződést.
A képviselő-testület az anyag és munkadíj bruttó 765.050,-Ft, azaz
hétszázhatvanötezer-ötven forint költségét 2017.évi költségvetéséből fedezi.

bruttó

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és egyben
felhatalmazza a vállalkozási szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2017.július 31.
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 56/2017. (V.24.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete -tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb árajánlatot adta- Csehbánya kultúrház oldalfalának burkolására (8445
Csehbánya, Fő u. 39.) az RK Trading Kft. (8445 Városlőd, Lehel u. 2.) gazdasági társasággal
köt vállalkozási szerződést.
A képviselő-testület az anyag és munkadíj bruttó 765.050,-Ft, azaz
hétszázhatvanötezer-ötven forint költségét 2017.évi költségvetéséből fedezi.

bruttó

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és egyben
felhatalmazza a vállalkozási szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: 2017.július 31.

4.)Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás
egyes szabályairól szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendeletének 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 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 rendeletet alkotta:

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

