
Ügyiratszám: 34-10/2013. 
 
Császártöltés Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült :    Császártöltés község Képviselő-testületének 2013. november 18-án 15,15 órai  
       kezdettel megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó  
                        termében. 

 
Jelen vannak : Frick József polgármester, Liska Antal alpolgármester, Vörös Györgyné,  
                         Hegyi Zoltán, Stadlerné Csányi Éva képviselők. 
             

  (5) 
 

Külön meghívott:  Tóth Csaba Magistratum Kft képviselője      
       
Hábermayer Viktória jegyző 

Berger Józsefné jegyzőkönyvvezető 

 
Frick József polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Elmondja, hogy a meghívó 
minden érdekelt részére kiküldésre. Javasolja, hogy a Képviselőtestület vegye napirendbe 
támogatási kérelem benyújtását az MVH-hoz Teleház felújítására, korszerűsítésére, 
eszközbeszerzésre. Megkérdezi, hogy kíván-e valaki még egyéb napirendre javaslatot tenni.  
 
A Képviselő-testület a napirendet a kiegészítésekkel együtt egyhangúan elfogadja. 
 
N a p i r e n d: 
1.) Buszváró építési beruházásra beérkezett ajánlatok értékelése, elbírálása 

Előadó: Frick József polgármester 
2.) Támogatási kérelem benyújtása MVH-hoz Teleház felújítására, korszerűsítésére,  
      eszközbeszerzésre 

Előadó: Frick József polgármester 
 
 
 

I. 
 

Buszváró építési beruházásra beérkezett ajánlatok elbírálása 
 
 
Előadó: Frick József polgármester 
 
/ Szóbeli előterjesztés/ 
 
 



Frick József:  
Felkéri Tóth Csabát, a Magistratum Kft képviselőjét, hogy ismertesse a buszváró építési 
beruházásra beérkezett ajánlatokat.  
 
Tóth Csaba:  
Ismerteti, hogy a hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásra a felhívásban meghatározott ideig 
három ajánlat került benyújtásra. Elmondja, hogy mindhárom meghívott cég adott be 
ajánlatot, de a hiánypótlási felhívásnak a Kalo-Bau Kft nem tett eleget, így az kiesett a 
pályázók köréből. Két cég ajánlata maradt érvényes, a Schlosser-Bau Kft és a Modus Vivendi 
Kft ajánlata. Tájékoztatja a testületet, hogy a kiírás szerint az ajánlattételi felhívásban 
értékelési szempontként az került meghatározásra, hogy a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás a legkedvezőbb érvényes ajánlat, ezért a Schlosszer-Bau Kft ajánlatát 
javasolja elfogadni. 
 
Liska Antal:  
A Bíráló Bizottság elnökeként tájékoztatja a testületet, hogy a Bíráló Bizottság a Schlosszer-
Bau Kft ajánlatát fogadta el és nyilvánította nyertesnek. 
 
A Képviselő-testület névszerinti szavazáson dönt a nyertes pályázóról az alábbiak szerint: 
 
Frick József polgármester: SCHLOSSZER-BAU Kft 
Hegyi Zoltán: SCHLOSSZER-BAU Kft  
Stadlerné Csányi Éva: SCHLOSSZER-BAU Kft 
Vörös Györgyné: SCHLOSSZER-BAU Kft  
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Bíráló Bizottság szakértői véleményét is – 
egyhangúan 4 igen szavazattal- az alábbi határozatot hozza: 
 
83/2013. (XI.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
Buszváró építési beruházásra beérkezett ajánlatok elbírálása 
 

1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Bíráló Bizottság 
szakértői véleményét is figyelembe véve - megállapítja, hogy a buszváró építési 
beruházás hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárása keretében az ajánlattételi 
felhívásban meghatározott idő lejártáig 2 db érvényes és 1 db érvénytelen ajánlat 
került benyújtásra. 

2.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az érvényes ajánlatok közül a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást a Schlosser-Bau Kft. - székhely: 6725 Szeged, Tompai kapu 
2-1. - adta. 

3.) A Képviselő-testület, mint ajánlatkérő a buszváró építésére beérkezett ajánlatok közül 
a közbeszerzési eljárás nyertesének a Schlosser-Bau Kft. - székhely: 6725 Szeged, 
Tompai kapu 2-1. - ajánlattevőt hirdeti ki. 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás nyertesével 
kötendő szerződés aláírására. 
 
Határidő: szerződés aláírására 2013. november 30. 
Felelős: polgármester 

 
 

Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
 



II. 
 

Támogatási kérelem benyújtása MVH-hoz Teleház felújítására, korszerűsítésére, 
eszközbeszerzésre 

 
 
Előadó: Frick József polgármester 
 
/ Szóbeli előterjesztés/ 
 
Frick József:  
Tájékoztatja a testületet, hogy lehetőség nyílik az MVH-hoz pályázat benyújtására a Teleház 
felújítására, korszerűsítésére, eszközbeszerzésre, mely által egy a többfunkciós szolgáltató 
központ jöhetne létre és megoldódhatna a teljes belső felújítás is. 
 
A Képviselő-testület  - egyhangúan 4 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozza: 
 
84/2013. (XI.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
Támogatási kérelem benyújtása MVH-hoz Teleház felújítására, korszerűsítésére, 
eszközbeszerzésre 
 

1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai 
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes 
feltételeiről szóló 103/2013. (XI.18.) VM rendeletben foglaltak alapján a többfunkciós 
szolgáltató központ támogatása kapcsán Császártöltés település vonatkozásában a  
szolgáltatásfejlesztés szükségességéről, egyben a meglévő Teleház belső felújításáról, 
korszerűsítéséről, valamint a szolgáltatásokhoz kapcsolódó elszámolható eszközök 
beszerzéséről határozott. 

2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a jelen határozat 1.) pontjában 
foglaltak megvalósítása érdekében támogatási kérelmet nyújtson be a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatalhoz a 103/2013. (XI.18.) VM rendeletben foglaltak 
megfelelően. 

 
Határidő: 2013.12.13. 
Felelős: polgármester 
 
 
Frick József polgármester napirenden kívül tájékoztatja a képviselőket, hogy két közmunkás 
munkaviszonyának megszüntetésére került sor az elmúlt napokban. A közmunkások 
munkaidőben az óvodai játékokon ülve játszottak, telefonnal rögzítették ezt, majd feltették az 
internetre is. 
 
Egyéb észrevétel, hozzászólás híján Frick József polgármester a rendkívüli ülés napirendjeit, 
16,00 órakor lezárta. 

 

k.m.f. 
         
 
 
         Frick József                                                                                Hábermayer Viktória 
         polgármester         jegyző 


