Ügyiratszám: 30-16/2017.
Császártöltés Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 12-én
09.40 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal
tanácskozó termében
Jelen vannak: Takácsné Stalter Judit polgármester, Lovasi Gábor alpolgármester, Oláh
József, Stadlerné Csányi Éva, Andocsné Lei Mónika, Dr. Rígler Kálmán
képviselők
(6)
Igazoltan távol: Hegyi Zoltán képviselő
Hábermayer Viktória jegyző
Lovasi Attiláné jegyzőkönyvvezető
Takácsné Stalter Judit polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, jegyzőt,
jegyzőkönyvvezetőt. Ismerteti a meghívó szerinti napirendet. Tájékoztatja a testületet, hogy a
rendkívüli ülés összehívását a szűkös határidők indokolták.
A Képviselő-testület a napirendet egyhangúan elfogadja.
N a p i r e n d:
1.) „Meglévő orvosi rendelő felújítása” projekt építési beruházás közbeszerzési eljárása
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
2.) Császártöltés Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
3.) Településképi Arculati Kézikönyv és településképi önkormányzati rendelet előkészítése
vonatkozásában hozott 30/2017. (IV.30.) Képviselő-testületi határozat módosítása
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
I.
„Meglévő orvosi rendelő felújítása” projekt építési beruházás közbeszerzési eljárás
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Átadja a szót Hábermayer Viktória jegyzőnek.
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Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy a Képviselő-testület már korábban döntött arról, hogy az orvosi rendelő
felújítása kapcsán a polgármestert felhatalmazza a támogatási szerződés aláírására.
Tájékoztatást ad arról, hogy a beruházás közbeszerzési értékhatárt eléri, ezért közbeszerzési
eljárás lefolytatására van szükség. Elmondja, hogy a Bács-Tender Kft. elkészítette az
ajánlattételi felhívást, mely előzetesen kiosztásra a képviselők részére. Tájékoztatást ad arról,
hogy meghívásos közbeszerzési eljárás kerül lebonyolításra, mely során öt cég kerül
megkeresésre. Ismerteti, hogy a felhívás a tervek szerint december 14-én jelenne meg, a
pályázat benyújtási és bontási határideje 2018. január 15, a vállalkozási szerződés
megkötésének tervezett határideje 2018. január 31. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a
közbeszerzés lebonyolításával kapcsolatban egy három tagból álló bírálóbizottságot szükséges
létrehozni, mely tagjai sorába javasolja a Bács-Tender Kft. jogi képviselőjét megválasztani.
A Képviselő-testület egyhangúan - 6 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozza:
76/2017. (XII.12.) számú Képviselő-testületi határozat
„Meglévő orvosi rendelő felújítása” projekt építési beruházás közbeszerzési eljárása
1.)
2.)

3.)
4.)

5.)

Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Keceli u. 5. szám alatti
orvosi rendelők felújítását határozza el.
A Képviselő-testület a TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00009 azonosítószámú, „Meglévő
orvosi rendelő felújítása” projekt építési beruházás közbeszerzési eljárása kapcsán a
Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás
lebonyolítására a BÁCS-TENDER Beruházás-szervező és Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaságot (székhely: 6000, Kecskemét, Kisfaludy u. 8.I/1.) bízza meg.
A Képviselő-testület a BÁCS-TENDER Kft. által elkészített ajánlattételi felhívást jelen
határozat 1. számú mellékletét képező formában és tartalommal elfogadja.
Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat 1.)
pontjában meghatározott építési beruházás közbeszerzési eljárásával kapcsolatosan az
ajánlatok elbírálására 3 tagú bíráló bizottságot hoz létre, melynek tagjai sorába az alábbi
személyeket választja:
a) Dóra Sándor - 6400 Kiskunhalas, Esze Tamás ltp. 1/A. 3/11.
b) Gatter István - 6239 Császártöltés, Tavasz u. 3.
c) Dr. Nedwed Mária - 1054 Budapest, Vadász utca 32. I./3.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és
a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:
Felelős:

azonnal illetve folyamatos
Képviselő-testület, polgármester, Bács-Tender Kft.

Az ajánlattételi felhívás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
II.
Császártöltés Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása

Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
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Takácsné Stalter Judit:
Felkéri Hábermayer Viktória jegyzőt a napirend ismertetésére.
Hábermayer Viktória:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az év elején a Képviselő-testület elfogadta a 2017. évi
közbeszerzési tervét, mely terv közbeszerzést nem tartalmazott, tekintve, hogy akkor a
Képviselő-testület közbeszerzést még nem tervezett. Elmondja, hogy az orvosi rendelő
felújítása közbeszerzés megindítása miatt indokolt a 2017-es közbeszerzési terv módosítása,
kiegészítése az orvosi rendelő felújítása beruházás közbeszerzési eljárásával. Kéri a
Képviselő-testületet a módosított közbeszerzési terv elfogadására.
A Képviselő-testület - 6 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatokat hozza:
77/2017. (XII.12.) számú Képviselő-testületi határozat
Az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása
1) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017.
évre vonatkozó módosított közbeszerzési tervét a melléklet szerinti formában és
tartalommal elfogadja.
2) A Képviselő-testület a nyilvánosság folyamatos biztosítása érdekében elrendeli, hogy az
Önkormányzat módosított 2017. évi közbeszerzési terve a Közbeszerzési Hatóság által
működtetett Közbeszerzési Adatbázisba valamint a www.csaszartoltes.hu honlapra
felkerüljön.
Határidő: azonnal
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester
A módosított közbeszerzési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

III.
Településképi Arculati Kézikönyv és településképi önkormányzati rendelet előkészítése
vonatkozásában hozott 30/2017. (IV.30.) Képviselő-testületi határozat módosítása
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Átadja a szót Hábermayer Viktória jegyzőnek.
Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy 2017. április 26-án a 30/2017. (IV.26.) számú határozatában döntött arról a
Képviselő-testület, hogy a Császártöltés település közigazgatási területére vonatkozó
Településképi Arculati Kézikönyv és településképi önkormányzat rendelet előkészítésével
megbízza a kecskeméti Építészműhely Kft. alkalmazásában álló Szilberhorn Erzsébet (6000
Kecskemét, Wesselényi u. 1.) okleveles építészmérnököt, főépítészi megbízás keretében
bruttó 600.000,- Ft megbízási díjért.
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Tájékoztatást ad arról, hogy időközben adminisztratív okok miatt Szilberhorn Erzsébet kérte,
hogy a megbízási szerződés a korábbi terveknek megfelelően az Építészműhely Kft. nevére
kerüljön megkötésre. Javasolja a módosított megbízási szerződés előterjesztés szerinti
elfogadását valamint a 30/2017. (IV.26.) számú Kt. határozat elhangzottak szerinti
módosítását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
78/2017. (XII.12.) számú Képviselő-testületi határozat
Településképi Arculati Kézikönyv és településképi önkormányzati rendelet előkészítése
vonatkozásában hozott 30/2017. (IV.30.) képviselő-testületi határozat módosítása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 30/2017.(IV.26.) számú
határozatának 1. pontjában foglaltakat az alábbiak szerint módosítja:
A Képviselő-testület a Császártöltés település közigazgatási területére vonatkozó
Településképi Arculati Kézikönyv és településképi önkormányzat rendelet
előkészítésével megbízza az Építészműhely Kft-t (6000 Kecskemét, Wesselényi u. 1.)
tervezői megbízás keretében.
2.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 30/2017.(IV.26.) számú
határozatának 2. pontjában foglaltakat az alábbiak szerint módosítja:
A Képviselő-testület a feladat elvégzéséhez bruttó 622.300 Ft-ot, azaz bruttó
hatszázhuszonkettőezer-háromszáz forintot biztosít Császártöltés Község Önkormányzata
2017. évi költségvetésének egyéb célokra képzett tartalék kerete terhére.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Hábermayer Viktória jegyző
A megbízási szerződés tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Takácsné Stalter Judit polgármester a rendkívüli ülést egyéb hozzászólás hiányában 10.00
órakor lezárta.

K.m.f.

Takácsné Stalter Judit
polgármester

Hábermayer Viktória
jegyző
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