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: 15/2014.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. május 30-án 16.00
órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Fuchs Andrásné és
Horváth Attila és
Springmann Mihály önkormányzati képviselő
Távolmaradt: Dömötör András alpolgármester
Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző
Földvári Erzsébet, 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 közül 4 fő jelen van, 1
fő pedig 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 4 igen szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Csehbánya Község Önkormányzat 60/2014. (V.30.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.május 30-i rendkívüli
nyilvános ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés Csehbánya Fő utcai fahíd elkészítésére árajánlatok beszerzésére
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Előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Előterjesztés Csehbánya Faluház belső felújítási munkáira árajánlatok beszerzésére
Előadó: Straub Dávid polgármester
3.) Előterjesztés Csehbánya Faluház homlokzati hőszigetelésre, nyílászáró cserére
árajánlatok beszerzésére
Előadó: Straub Dávid polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Fő utcai fahíd elkészítésére árajánlatok beszerzésére
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 4 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 61/2014. (V.30.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csehbánya, Fő utcai
gyalogos közlekedésre alkalmas fahíd elkészítésére az alábbi vállalkozásoktól kér
árajánlatot:
ADONYI 2008 KFT. (8446 Kislőd, Hunyadi u. 11.)
ALBSTAN-FA KFT. (8445 Városlőd, Hölgykő u. 14.)
RK TRADING KFT. (8445 Városlőd, Lehel u. 2.)
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a fenti ajánlattevőket értesítse,
tőlük az árajánlatokat szerezze be, majd azokról tájékoztassa a képviselő-testület.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: 2014. június 10.
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2.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Faluház belső felújítási munkáira árajánlatok
beszerzésére
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 4 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 62/2014. (V.30.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő
Csehbánya, Fő utca 39. szám alatti önkormányzati épület belső felújítási munkáira a
határozat mellékletét képező költségvetési kiírás szerint az alábbi vállalkozásoktól
kér árajánlatot:
E-PANNON KFT. (8200 VESZPRÉM, TÁNCSICS U.2.)
MÁRKI-BAU KFT. (8248 NEMESVÁMOS, FÉSZEK U. 19.)
SUTYI-BAU KFT. (8400 AJKA, KOSSUTH U. 4.)
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a fenti ajánlattevőket értesítse,
tőlük az árajánlatokat szerezze be, majd azokról tájékoztassa a képviselő-testület.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: 2014. június 10.
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3.)Napirend: Előterjesztés Csehbánya Faluház homlokzati hőszigetelésre, nyílászáró cserére
árajánlatok beszerzésére
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 4 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 63/2014. (V.30.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő
Csehbánya, Fő utca 39. szám alatti önkormányzati épület homlokzati hőszigetelésre,
nyílászáró cserére a határozat mellékletét képező költségvetési kiírás szerint az
alábbi vállalkozásoktól kér árajánlatot:
E-PANNON KFT. (8200 VESZPRÉM, TÁNCSICS U.2.)
MÁRKI-BAU KFT. (8248 NEMESVÁMOS, FÉSZEK U. 19.)
SUTYI-BAU KFT. (8400 AJKA, KOSSUTH U. 4.)
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a fenti ajánlattevőket értesítse,
tőlük az árajánlatokat szerezze be, majd azokról tájékoztassa a képviselő-testület.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: 2014. június 10.
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Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános ülést 16.50 órakor
berekesztette.
K.m.f.

Straub Dávid
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző
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