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: 10/2016
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2016. május 26-án 18.00 órakor
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
Fuchs Andrásné önkormányzati képviselő
Távolmaradtak: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 közül 3 fő megjelent, 2 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 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Csehbánya Község Önkormányzat 42/2016. (V.26.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.május 26-i rendkívüli nyilvános
ülésének napirendje:
1.)Napirend: Szóbeli előterjesztés a pályázat során felújítani tervezett Újtelep utca felújítására
érkezett árajánlatok elbírálásáról
előadó: Straub Dávid polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a pályázat során felújítani tervezett Újtelep utca felújítására
érkezett árajánlatok elbírálásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a határidőre megérkezetek a korábban kért
árajánlatok az Újtelep utca felújítására. Az árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
A SchmidtGép 2002 Kft. 2336 Dunavarsány, Kökény köz 2. ajánlata bruttó 17.182.338,-Ft, Kétutas
Kft. 8428 Borzavár, Kossuth u. 7. ajánlata bruttó 18.761.075,-Ft, az Amalfi Hungária Kft. 5081
Szajol, Fő út. 20. ajánlata bruttó 19.907.758,-Ft.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Csehbánya Község Önkormányzat …/2016. (V.26.) számú Kt. határozata:

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező
141 hrsz-ú belterületi ingatlan felújítása érdekében beszerzett 3 ajánlatos eljárását
eredményesnek tekinti és az alábbi eljárást lezáró döntést fogadta el:
Kétutas Kft. 8428 Borzavár, Kossuth u. 7. ajánlattevő ajánlata érvényes.
SchmidtGép 2002 Kft. 2336 Dunavarsány, Kökény köz 2. ajánlattevő ajánlata
érvényes.
Amalfi Hungária Kft. 5081 Szajol, Fő út. 20. ajánlattevő ajánlata érvényes.
A nyertes ajánlattevő: SchmidtGép 2002 Kft. 2336 Dunavarsány, Kökény köz 2. mert a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást vállalta.
A nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés szükséges és elengedhetetlen feltétele, hogy az
önkormányzat támogatásban részesüljön Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015.évi C.törvény 3.melléklet II.3. pontja szerint az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések, azon belül a belterületi utak, járdák, hidak
felújításának támogatására kiírt pályázaton.
Amennyiben az önkormányzat fenti pályázaton a 2016.évben nem nyer támogatást, vagy
csak csökkent összegben kerül sor a támogatására, úgy a felek megállapodása szerint a
szerződés megkötésére nem vagy csak csökkentett műszaki tartalommal kerül sor.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és
felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 43/2016. (V.26.) számú Kt. határozata:

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező
141 hrsz-ú belterületi ingatlan felújítása érdekében beszerzett 3 ajánlatos eljárását
eredményesnek tekinti és az alábbi eljárást lezáró döntést fogadta el:
Kétutas Kft. 8428 Borzavár, Kossuth u. 7. ajánlattevő ajánlata érvényes.
SchmidtGép 2002 Kft. 2336 Dunavarsány, Kökény köz 2. ajánlattevő ajánlata
érvényes.
Amalfi Hungária Kft. 5081 Szajol, Fő út. 20. ajánlattevő ajánlata érvényes.

A nyertes ajánlattevő:SchmidtGép 2002 Kft. 2336 Dunavarsány, Kökény köz 2. mert a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást vállalta.
A nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés szükséges és elengedhetetlen feltétele, hogy az
önkormányzat támogatásban részesüljön Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015.évi C.törvény 3.melléklet II.3. pontja szerint az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések, azon belül a belterületi utak, járdák, hidak
felújításának támogatására kiírt pályázaton.
Amennyiben az önkormányzat fenti pályázaton a 2016.évben nem nyer támogatást, vagy
csak csökkent összegben kerül sor a támogatására, úgy a felek megállapodása szerint a
szerződés megkötésére nem vagy csak csökkentett műszaki tartalommal kerül sor.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és
felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: azonnal
Polgármester jelezte, hogy a pályázat benyújtása érdekében szükséges az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 75.§ (4) bekezdése szerinti saját
forrás biztosítására vonatkozó döntés meghozatala.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Csehbánya Község Önkormányzat …/2016. (V.26.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C.törvény 3.melléklet
II.3. pontja szerint az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, azon belül a
belterületi utak, járdák, hidak felújításának támogatására kiírt pályázatra.
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatásból az önkormányzat
tulajdonában lévő 141 hrsz-ú belterületi úthoz tartozó elemeket (járda, vízelvezető árok)
kívánja felújítani.
A Képviselő-testület a beruházás bruttó 17.182.338,-Ft összköltségéhez pályázati
önrészként 2016. évi költségvetése terhére 2.577.351,-Ft, azaz kettőmillióötszázhetvenhétezer-háromszázötvenegy forint önrészt biztosít.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: 2016. június 2.
Jelen volt 3 képviselő, szavazott 3 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 44/2016. (V.26.) számú Kt. határozata:

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C.törvény 3.melléklet
II.3. pontja szerint az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, azon belül a
belterületi utak, járdák, hidak felújításának támogatására kiírt pályázatra.
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatásból az önkormányzat
tulajdonában lévő 141 hrsz-ú belterületi úthoz tartozó elemeket (járda, vízelvezető árok)
kívánja felújítani.
A Képviselő-testület a beruházás bruttó 17.182.338,-Ft összköltségéhez pályázati
önrészként 2016. évi költségvetése terhére 2.577.351,-Ft, azaz kettőmillióötszázhetvenhétezer-háromszázötvenegy forint önrészt biztosít.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: 2016. június 2.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános ülést 19.00 órakor
berekesztette.
K.m.f.

Straub Dávid
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

