
KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. január 13. napján tartott nyilvános 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
1/2005. (I. 13.) Kt. határozat 
Tárgy: 2005. január 13.-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása. 
 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Dr. Piri József napirendjavaslatát az 
alábbiak szerint: 
 
NYILVÁNOS ÜLÉS 
1) Önkormányzati Hitelprogramra ajánlattételi felhívás. 
2) Könyvvizsgáló megbízása. 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester  
2) Dr. Varga Ildikó jegyző  
3) Irattár  
 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

 
                Dr. Piri  József s.k.                                                    Dr. Varga Ildikó s.k.    
                   polgármester                                                                      jegyző 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 

 

 

 

 

 

 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. január 13. napján tartott nyilvános 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
2/2005. (I. 13.) Kt. határozat 
Tárgy: Önkormányzati hitelprogramra ajánlattételi felhívás. 
 
 

HATÁROZAT 
 

1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Önkormányzati Infrastruktúra 
Fejlesztési Hitelprogram keretében 300 millió Ft összegben 10 évre  

- önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása 100 millió Ft 
(kohósalakos utak aszfaltozása) 

- egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások 
megvalósítása 200 millió Ft (fürdő I. ütem építés)  

     hitelcélra vonatkozó a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást küld meg  
     három pénzintézetnek (Raiffeisen Bank Rt, OTP Bank RT, Partiscum Rt.). 
 
2) A Bírálóbizottság tagjai: Pénzügyi bizottság elnöke, Ügyrendi bizottság elnöke, 

Polgármester, Pénzügyi csoportvezető, Könyvvizsgáló. 
 
3) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, mint ajánlatkérő nevében 

eljáró személyt a bírálóbizottság javaslatának figyelembevételével a 
legkedvezőbb ajánlat elfogadásával a hitelszerződés aláírására. 

 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester  
2) Dr. Varga Ildikó jegyző  
3) Bírálóbizottság tagjai 
4) Közbeszerzési Döntőbizottság 
5) Ajánlattevő pénzintézetek 
6) Irattár  
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

 
                Dr. Piri  József s.k.                                                    Dr. Varga Ildikó s.k.    
                   polgármester                                                                      jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 



2/2005. (I. 13.) Kt. határozat melléklete 
 

 
Algyő Nagyközség Önkormányzatának 

ajánlattételi felhívása 

 

1. Ajánlatkérő neve: Algyő Nagyközség Önkormányzata 

Címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 

Telefon: 62/517-517 

Telefax: 62/517-516 

E-mail: ph@algyo.hu 

 

2. Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás jogcíme: a Kbt. 125. § (2) bek. 

c) pontja 

 

3. A közbeszerzés tárgya, mennyisége 

 

300 millió Ft azaz Háromszázmillió forint összegű hitelfelvétel a Magyar Fejlesztési 

Bank Rt. Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében: 

„B” hitel célra  100 millió Ft önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása 

   200 millió Ft egyéb rendezési tervhez kapcsolódó infrastrukturális 

  beruházások 

CPV-kód: 66.13.00.00-0 

Egyéb nómenklatúra (CPC-kód): 814 

 

4. Szerződés meghatározása:  

hitelszerződés 

5. Teljesítés helye: Algyő  

6. Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: A hitelszerződés alapján a hitel 

folyósítását követően a hitelszerződésben leírtak szerint. 

7. Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? Nem 

8. Az ajánlatok bírálati szempontjai: 

Az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot választja a következő 

részszempontok alapján: 

 

Részszempontok:     Súlyszámok: 

I. Ajánlati ár             50 

 Alszempontok: 

  1. ügyleti kamatláb mértéke          30 

  2. egyéb költségek           20 

 

 II. Biztosíték rendszer           50 

  Alszempontok: 

  1. beszámítás              5 

  2. azonnali inkasszó             5 

  3. saját bevételek engedményezése           6 

  4. óvadéki betét             7 

  5. állampapír fedezet             7 

  6. bankgarancia           10 

  7. ingatlanfedezet (%-os mértékben)         10 

mailto:ph@algyo.hu


Az értékelés során adható pontszám részszempontonként 1-10-ig. A ponthatárok 

közötti pontszámok meghatározása valamennyi részszempontnál: az ajánlatkérő 

szempontjából legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot kap, eltérő ajánlatok a 

legkedvezőbbhöz viszonyított arányos pontszámot kapnak. 

 

9. Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok 

(kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, 

valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok: 

9.1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő aki estében a Kbt. 60. § (1) bekezdése, 

valamint a 61. § (2) bekezdése, 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok 

valamelyike fennáll. 

9.2. Alkalmatlan az ajánlattevő: 

a) ha az elmúlt 2 évben (2002., 2003.) bármelyikében veszteséges volt. 

b) ha az elmúlt 3 évben (2002., 2003., 2004.) nem nyújtott legalább 3 helyi 

önkormányzatnak hitelt összességében legalább 500 millió Ft értékben 

 

9.3. Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód: 

A Kbt. 63. § (1)-(5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően igazolás, illetve 

nyilatkozat arról, hogy a Kbt. 60. § (1), valamint a 61. § (2) bekezdésben foglalt 

kizáró okok az ajánlattevő tekintetében nem állnak fenn. 

A Kbt. 63. § (2) bekezdés a) pont szerinti nyilatkozatok és igazolások 60 napnál 

nem lehetnek régebbiek. 

9.4. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevő a Kbt. 66. § (1) bek. b) pontja alapján a számviteli jogszabályok 

szerinti mérlegbeszámolójának eredeti, vagy közjegyző által hitelesített 

másolatának benyújtása 2002., 2003. évre vonatkozóan. 

9.5. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság – megkövetelt igazolási mód 

Az ajánlattevő közjegyző előtt tett nyilatkozata, hogy az elmúlt 3 évben legalább 3 

helyi önkormányzatnak nyújtott hitelt összességében legalább 500 millió Ft 

értékben (nem tartozik ide a víziközmű társulati hitel), valamint a szerződést kötő 

önkormányzatok által aláírt referencia-levél. 

 

10. Hiánypótlás: Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét kizárja. 

11. Ajánlattételi határidő: 

2005. február 1.  11 óra 

 

12. Ajánlattétel nyelve: Magyar 

13. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje 

Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Algyő, Kastélykert u. 40. 

emeleti kistárgyaló 2005. február 1. 11
15 

 óra 

 

 

14. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: 

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint 

 

15. A tárgyalás lefolytatásának menete: 

Az ajánlatkérő a tárgyalást egy fordulóban folytatja le az ajánlattevőkkel, egymást 

követően. 

Az első tárgyalás időpontja: 2005. február 1. 13 óra 



Tárgyalás helye: Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Algyő, 

Kastélykert u. 40. emeleti kistárgyaló 

 

16. Eredményhirdetés időpontja, szerződéskötés tervezett időpontja 

 

16.1. Eredményhirdetés időpontja: 2005. február 1. 14 óra 

16.2. Szerződéskötés tervezett időpontja: 2005. február 10. 

 

 

17. Egyéb információk:  

17.1. Az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást konzultáció formájában nyújtja. 

A konzultáció helye: Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

Algyő, Kastélykert u. 40. emeleti kistárgyaló 

Ideje: 2005. január 27. 10 és 11 óra között 

17.2. A hitel kondíciói: 

a) Ügyleti kamat: referenciakamat + kamatfelár 

b) Egyéb felszámítandó költségek 

c) Futamidő: maximum 10 év, 2 év rendelkezésre tartás 

17.3. Az ajánlatkérő 1 millió Ft ajánlati biztosíték nyújtását kéri  a 

szerződéskötésnek az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból történő 

meghiúsulása esetére bánatpénz címén, melynek átutalásáról az ajánlattételi 

határidőig kell gondoskodni Algyő Nagyközség Önkormányzat 12067008-

00190442-00100003 számú költségvetési elszámolási számla javára. 

17.4. Az ajánlatokat egy eredeti és egy másolati példányban fűzve vagy kötve kell 

benyújtani, tartalomjegyzékkel, számozott oldalakkal és felolvasó lap 

csatolásával Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (6750 

Algyő, Kastélykert u. 40. ) titkárságára. 

17.5. A példányokat zárt és az ajánlattevő címére címzett borítékba kell tenni, a 

borítékon feltüntetni az „Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitel ajánlat 

2005.” szöveget. A borítékot további egy zárt borítékba kell csomagolni és erre 

a külső borítékra rá kell írni az „Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitel 

ajánlat 2005.” szöveget. 

17.6. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével, visszalépése esetén az eljárás 

eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 

minősített szervezettel köti meg a szerződést. 

17.7. Az ajánlattevőnek csatolnia kell: 

a) az aláírási címpéldányok hitelesített másolatát, 

b) a 2002. és 2003. év mérlegének és eredménykimutatásának hitelesített 

másolatát 

c) az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az 

ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért 

ellenszolgáltatásra 

 

 

18. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja 

 2005. január 20. 

 

 

Dr. Piri József 

 polgármester 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. január 13. napján tartott nyilvános 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
3/2005. (I. 13.) Kt. határozat 
Tárgy: Könyvvizsgáló megbízása. 
 
 

HATÁROZAT 
 

1) Algyő Nagyközség képviselő-testülete a könyvvizsgálói feladatok ellátására a 
határozat mellékletét képező pályázat kiírást határozza el. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2005. februári testületi ülés 
Felelős: Polgármester 
 

2) A képviselő-testület a pályázat elbírálásáig 2005. január 1. – 2005. február 28. 
napjáig az ECONO RÁCIÓ Kft ügyvezetőjét Kis Pál Lászlót bízza meg. 
A megbízási díj összege havi 40.120 Ft + ÁFA 
 

3) A képviselő-testület felhatalmazza dr. Piri József polgármestert a könyvvizsgálói 
feladatok elvégzésére irányuló megbízási szerződés aláírására. 

 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester  
2) Dr. Varga Ildikó jegyző  
3) Gajdánné Szatmári Mária  
4) ECONO RÁCIÓ Kft. 
5) Irattár  
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

 
                Dr. Piri  József s.k.                                                    Dr. Varga Ildikó s.k.    
                   polgármester                                                                      jegyző 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
 



 
3/2005. (I.13.) Kt. határozat melléklete 

 
 
 
 
 

ALGYŐ NYAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA 
 

pályázatot hirdet 
 

könyvvizsgálói 
 

feladatok ellátására 
(megbízási jogviszonyban, az Ötv. 92/A. § (1)-(2) bekezdései szerint) 

 
Feltétel: A Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett Könyvvizsgálói 

névjegyzékben szereplő „költségvetési” minősítés 
 

Jelentkezési határidő: 2005. február 10. 
 

A részletes szakmai önéletrajzot (végzettségeket, képesítéseket igazoló okmányok, 
illetve az érvényes könyvvizsgálatra jogosító okirat másolatait) 

dr. Varga Ildikó jegyzőhöz kell benyújtani az alábbi címre: 
6750 Algyő, Kastélykert u. 40. Tel: 62/517-517 


