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: 10/2017
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2017. június 19-én 10.00 órakor
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
Fuchs Andrásné önkormányzati képviselő.
Springmann Mihály önkormányzati képviselő.
Távolmaradtak:Horváth Attila 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 közül 4 fő megjelent, 1 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 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Csehbánya Község Önkormányzat 57/2017. (VI.19.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.június 19-i rendkívüli nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés szaniterkonténer vásárlásáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
2.) Előterjesztés az Önkormányzatnál és intézményeinél lefolytatott belső
megállapításainak, és a megállapításokra készített intézkedési terv elfogadásáról.
Előadó: Straub Dávid polgármester, dr.Ádám Renáta jegyző

ellenőrzés

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.)Napirend: Előterjesztés szaniterkonténer vásárlásáról

előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Ismertette a
beérkezett árajánlatokat. A TREM System Kereskedelmi és Fővállalkozó Kft. (8000
Székesfehérvár, Rozsnyói út 49/A) 10460,-EUR+ÁFA (EUR/HUF árfolyam 311,48, ezért
Forintban: bruttó: 4.137.763,-Ft) összegért (plussz 9200,-Ft+ÁFA depó költség ÉS 93.500,-Ft+ÁFA
kiszállítási költség), a CONTAINEX CONTAINER HANDELSGESELLSCHAFT (2355 WienerNeudorf, IZ NÖ-Süd Strasse 14.) 3.930.000,-Ft+ÁFA összegért, a MOBLBOX Konténer
Kereskedelmi Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 4.) 8.900 EUR plusz ÁFA összegért,
kiszállítással depózással összesen 3.632.737,-Ft összegért (2.772.172 Ft-ÁFA+80.751 Ft
KISZÁLLÍTÁS+7.500 Ft depó). Polgármester megállapította, hogy a MOBLBOX Konténer
Kereskedelmi Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 4.) ajánlata a legolcsóbb.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a a
MOBLBOX Konténer Kereskedelmi Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 4.) gazdasági társaságtól
kerül beszerzésre a konténer 3.632.737,-Ft összegért.
A testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő, szavazott 4 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 58/2017. (VI.19.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat mellékletét képező
szerződés szerint 1 db új szaniterkonténert vásárol.
A konténer bruttó 3.632.737,-Ft, azaz hárommillió-hatszázharminckettőezerhétszázharminchét forint vételárát a képviselő-testület 2017.évi költségvetéséből fedezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
egyben felhatalmazza az adásvételi szerződés megkötésére és a vételár kiegyenlítésre.
Felelős: Straub Dávid polgármester
Határidő: azonnal

2.)Napirend: Előterjesztés az Önkormányzatnál és intézményeinél lefolytatott belső ellenőrzés

megállapításainak, és a megállapításokra készített intézkedési terv elfogadásáról.
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 4 képviselő, szavazott 4 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 59/2017. (VI.19.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Molnár Erika belső ellenőr által
Csehbánya Község Önkormányzatnál, Városlődi Közös Önkormányzati Hivatalnál,
Városlődi Német Nemzetiségi Óvodánál 2017.április 13-április 18. között lefolytatott
ellenőrzés során feltárt, jelen határozat mellékletét képező 2-5/2017. iktatószámú
jelentésben foglalt megállapításokat megismerte, azokat tudomásul vette és elfogadja.
A képviselő-testület a fenti Jelentés megállapításaira készített, jelen határozat mellékletét
képező Intézkedési tervben foglaltakat elfogadja és az Önkormányzat és intézményei
jogszerű működése érdekében utasítja a polgármestert és a jegyzőt az abban foglaltak
maradéktalan megvalósítására.
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

