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Császártöltés Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
 

 
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Készült :    Császártöltés község Képviselő-testületének 2013. június 4-én 8,00 órai  
       kezdettel megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó  
                        termében. 

 
Jelen vannak : Frick József polgármester, Bergmann Jánosné és Liska Antal  
                                 alpolgármesterek, Berger Andrásné, Ledniczky László, Vörös Györgyné     
                                 Hegyi Zoltán képviselők 
             

  (7) 
 

Igazoltan távol maradt: Stadlerné Csányi Éva képviselő       
       
Hábermayer Viktória jegyző 

Berger Józsefné jegyzőkönyvvezető 
 
Frick József polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Elmondja, hogy a meghívó az 
előző napon kiküldésre került. A rendkívüli ülés megtartására azért van szükség, mert az 
előző napon megtörtént a zarándokút pályázat közbeszerzésére beérkezett ajánlatok értékelése 
a bírálóbizottság részéről, és ebben a Képviselő-testületnek is döntenie kell. 
 
A Képviselő-testület – a javasolt kiegészítéssekkel együtt- a napirendet egyhangúan 
elfogadja. 
 
 
N a p i r e n d: 
 
1.) A Magyar Zarándokút dél-alföldi szakaszának fejlesztése a kulturális–történelmi-szakrális 

örökség vallási célú hasznosításával, egységes kulturális tematikus út létrehozása az Ősi 
Árpád-kori út térségében tárgyú projekt keretében Keceli úti sétány felújítása és 
Zarándokterasz kialakítása építési beruházásra beérkezett ajánlatok értékelése, elbírálása 
Előadó: Frick József polgármester 

2.) Modus Operandi Kft. telekhatár-rendezés iránti kérelme 
Előadó: Frick József polgármester 

3.) Császártöltés Község Önkormányzata és a Császártöltési Német Nemzetiségi 
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
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I. 
 

Magyar Zarándokút dél-alföldi szakaszának fejlesztése a kulturális–történelmi-szakrális 
örökség vallási célú hasznosításával, egységes kulturális tematikus út létrehozása az Ősi 

Árpád-kori út térségében tárgyú projekt keretében Keceli úti sétány felújítása és 
Zarándokterasz kialakítása építési beruházásra beérkezett ajánlatok értékelése, 

elbírálása 
 
 
Előadó: Frick József polgármester 
 
/ Szóbeli előterjesztés / 
 
Frick József:  
Felkéri Liska Antalt, Bíráló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a zarándokút pályázat 
közbeszerzésére beérkezett ajánlatok értékelését.  
 
Liska Antal:  
Ismerteti, hogy a Zarándokút kapcsán a Keceli úti sétány felújítása és Zarándokterasz 
kialakítása építési beruházás kapcsán hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. Elmondja, hogy mindhárom meghívott cég adott be 
ajánlatot, de a hiánypótlási felhívásnak a KALO-BAU Kft. határidőben nem tett eleget, így az 
kiesett a pályázók köréből. Tájékoztatja a testületet, hogy két cég ajánlata maradt érvényes, a 
SCHLOSSER-BAU Kft. és a MÓDUS VIVENDI Kft. ajánlata. Ismerteti, hogy tekintettel 
arra, hogy mindkét cég nagyobb összegű ajánlatot tett, mint a beruházás nettó értéke, ezért 
tárgyalást folytattak le velük, hogy ajánlati áraikat csökkentsék. Mindkét cég engedett az 
eredeti ajánlatukból, így a Módus Vivendi Kft. kereken 40 milliót ajánlott, a Schlosser-Bau 
Kft 39.900.000,-Ft-ot. Elmondja, hogy mivel a kiírás szerint az ajánlattételi felhívásban az 
értékelési szempont az, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a legkedvezőbb 
érvényes ajánlat, így a Schlosser-Bau Kft ajánlatát javasolja a Bíráló Bizottság az eljárás nyertesének 
kinevezni.  
 
Ledniczky László:  
Megkérdezi, hogy a Keceli úti sétány kialakítása kapcsán, ha az iskola előtti kerítés 
eltávolításra kerül, hol kerülnek elhelyezésre az iskolához tartozó kerékpártárolók? 
 
Frick József:  
Tájékoztatja a testületet, hogy az egyik tároló az óvoda kerítésénél lesz elhelyezve, a másik 
marad a mostani helyén. 
 
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal- az alábbi határozatot hozta: 
 
46/2013. (VI.04.) számú Képviselő-testületi határozat 
Keceli úti sétány felújítása és Zarándokterasz kialakítása építési beruházásra beérkezett 
ajánlatok elbírálása 
 

1.) Császártöltés község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Bíráló Bizottság 
szakértői véleményét is figyelembe véve - megállapítja, hogy a Magyar Zarándokút 
dél-alföldi szakaszának fejlesztése a kulturális–történelmi-szakrális örökség vallási 
célú hasznosításával, egységes kulturális tematikus út létrehozása az Ősi Árpád-kori út 
térségében tárgyú projekt keretében Keceli úti sétány felújítása és Zarándokterasz 
kialakítása építési beruházás hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
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eljárása keretében az ajánlattételi felhívásban meghatározott idő lejártáig, azaz 2013. 
május 21. napján 13.00 óráig benyújtott 2 db érvényes ajánlat közül a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást a SCHLOSSER-BAU Építőipari, Beruházó- és 
Kereskedelmi Korlátolt felelősségű Társaság - székhely: 6725 Szeged, Tompai kapu 
2-1.  - adta. 

2.) A Képviselő-testület, mint ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok közül a közbeszerzési 
eljárás nyertesének a SCHLOSSER-BAU Építőipari, Beruházó- és Kereskedelmi Kft. 
- 6725 Szeged, Tompai kapu 2-1. - ajánlattevőt hirdeti ki. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás nyertesével 
kötendő szerződés aláírására. 
 

Határidő: szerződés aláírására 2013. június 17. 
Felelős: polgármester 

 
 

II. 
 

Modus Operandi Kft. telekhatár-rendezés iránti kérelme 
 
 
Előadó: Frick József polgármester 
 
/ Szóbeli előterjesztés / 
 
Frick József:  
Ismerteti, hogy a Modus Operandi Kft a megépült „Pincelakat” Borturisztikai Központ 
telekhatár-rendezése érdekében az önkormányzati tulajdont képező császártöltési 165 hrsz-ú, 
út művelési ágú ingatlanból 13 m2 nagyságú terület  - az ingatlan területnagyságának 
változatlanul hagyása mellett – cseréjét kéri. Az Önkormányzatot semmiféle hátrány nem éri, 
a telekhatár-rendezéssel kapcsolatosan felmerülő valamennyi költséget a Modus Operandi 
Kft-nek kell állnia. 
 
A képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal- az alábbi határozatot hozta: 
 
47/2013. (VI.04.) számú Képviselő-testületi határozat 
Modus Operandi Kft. telekhatár-rendezés iránti kérelme 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Modus Operandi Kft. 

(székhely: 6237 Kecel Vasút u. 36.) kérelmére a Császártöltés, Főkáptalan utca (2013. 
május 31. napjáig Zója utca) 1. szám alatti 359 hrsz-ú ingatlanon megépült „Pincelakat” 
Borturisztikai Központ telekhatár-rendezése érdekében az önkormányzati tulajdont képező 
császártöltési 165 hrsz-ú út művelési ágú ingatlanból 13 m2 nagyságú terület  - az ingatlan 
területnagyságának változatlanul hagyása mellett – cseréjét határozza el a Modus 
Operandi Kft.-vel az AZIMUT Földmérő Kft. – 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 9. I.15. - által 
készített, jelen határozat mellékletét képező 2/22.1/2013. számú változási vázrajza szerint. 

2.) Az 1.) pontban meghatározott telekhatár-rendezéssel kapcsolatosan felmerülő valamennyi 
költség a Modus Operandi Kft-t – 6237 Kecel, Vasút u. 36. – terheli. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 
valamint a telekhatár-rendezés kapcsán elkészülő szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
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Az AZIMUT Földmérő Kft. által készített 2/22.1/2013. számú változási vázrajz a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
III. 

 
Császártöltés Község Önkormányzata, valamint a Császártöltési Német Nemzetiségi 

Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
 
 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
 
/ Írásbeli előterjesztés / 
 
Hábermayer Viktória: 
Tájékoztatja a testületet, hogy Császártöltés Község Önkormányzata, valamint a 
Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési 
megállapodás éves felülvizsgálatát kell elvégeznie a testületnek. Ismerteti, hogy a nemzetiségi 
önkormányzattal 2012. június 30-ai keltezéssel megkötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatát a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete a 2013. április 
30-ai ülésén napirendre tűzte, a hatályban lévő megállapodás módosítását nem 
kezdeményezte, hanem javasolta a jelenleg érvényben lévő megállapodás változatlan 
tartalommal történő fenntartását. 
 
A képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal- az alábbi határozatot hozta: 
 
48/2013. (VI.04.) számú Képviselő-testületi határozat 
Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a települési és a nemzetiségi önkormányzat 
között 
 
1.) Császártöltés Község Képviselő-testülete – a Császártöltési Német Nemzetiségi 

Önkormányzat véleményének figyelembevételével – a Császártöltés Község 
Önkormányzata, valamint a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat között 
létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatát megtárgyalta, az együttműködési 
megállapodásban foglaltak módosítását nem tartja szükségesnek, ezért az 50/2012. 
(VI.27.) számú Kt. határozattal elfogadott együttműködési megállapodás változatlan 
tartalommal történő fenntartásáról határozott. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Egyéb észrevétel, hozzászólás híján Frick József polgármester a rendkívüli ülést egyéb 8,30 
órakor bezárta. 

 

k.m.f. 
 

 
 
         Frick József                                                                                Hábermayer Viktória 
          polgármester                                                                                        jegyző 



 


