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59/2018.(10.04.) számú: 
Kossuth tér arculati megújításával kapcsolatos kivitelezési munkák elfogadása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint ajánlatkérő döntésre 

jogosult képviselője az Izsák Város Önkormányzata (6070 Izsák, Szabadság tér 

1.) által a Vállalkozási szerződés a városi piaccsarnok kivitelezési munkáinak 

ellátására a TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00005 azonosítószámú projekt keretében a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § 

(1) bekezdése alapján megindított nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbi eljárás 

lezáró döntést hozza:  

- Jelen eljárásban alkalmazott értékelési szempont a legjobb ár-érték arányt 

megjelenítő szempont a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerint. Az Up-Tech Kft. 

(6077. Orgovány, Tolvajos Tanya 181/a) ajánlattevő ajánlata tartalmazta a 

legmagasabb összpontszámot, így az értékelési szempontokra figyelemmel a 

legkedvezőbbnek tekinthető. 

Fentiekre tekintettel az ajánlatkérő az Up-Tech Kft. (6077. Orgovány, Tolvajos 

Tanya 181/a) ajánlattevőt nevezi meg az eljárás nyerteseként és vele a szerződést 

megköti, tekintettel arra, hogy: 

 

- az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek megfelel, 

- az ajánlattal kapcsolatban nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a 

kizáró okok hatálya alatt, 

- az ajánlat az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető, 

- az 1. rész vonatkozásában jelenleg fennálló fedezethiány nem akadálya a 

szerződéskötésnek, a 2. részben a fedezet rendelkezésre áll. 

 

A Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. (6050. Lajosmizse, Dózsa György út 219.), 

valamint a Lecpes Építőipari Kft. (6000. Kecskemét, Csongrádi utca 6.) 

ajánlattevők ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, az eljárás tekintetében 

ajánlatuk érvényesnek tekinthető. 

A közbeszerzési eljárást a fentiek szerint eredményessé nyilvánítja.  

Határidő: Azonnal 

Felelős: Mondok József polgármester 

 
 
 



 

 

60/2018.(10.04.) számú: 

Városi piaccsarnok kivitelezési munkáinak elfogadása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint ajánlatkérő döntésre 

jogosult képviselője az Izsák Város Önkormányzata (6070 Izsák, Szabadság tér 

1.) által a Vállalkozási szerződés a városi piaccsarnok kivitelezési munkáinak 

ellátására a TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00005 azonosítószámú projekt keretében a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § 

(1) bekezdése alapján megindított nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbi eljárás 

lezáró döntést hozza:  

- Jelen eljárásban alkalmazott értékelési szempont a legjobb ár-érték arányt 

megjelenítő szempont a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerint. Az Akker-Plus 

Tüzelő- és Építőanyag Kereskedelmi Kft. (6221. Akasztó, Fő út 189.) ajánlattevő 

ajánlata tartalmazta a legmagasabb összpontszámot, így az értékelési 

szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 

Fentiekre tekintettel az ajánlatkérő az Akker-Plus Tüzelő- és Építőanyag 

Kereskedelmi Kft. (6221. Akasztó, Fő út 189.) ajánlattevőt nevezi meg az eljárás 

nyerteseként és vele a szerződést megköti, tekintettel arra, hogy: 

 

- az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek megfelel, 

- az ajánlattal kapcsolatban nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a 

kizáró okok hatálya alatt, 

- az ajánlat az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető, 

- a jelenleg fennálló fedezethiány nem akadálya a szerződéskötésnek. 

 

A Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. (6050. Lajosmizse, Dózsa György út 219.), 

valamint a V-DBK Vagyonkezelő Kft. (8154. Polgárdi, Batthyány utca 26/B) 

ajánlattevők ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, az eljárás tekintetében 

ajánlatuk érvényesnek tekinthető. 

A közbeszerzési eljárást a fentiek szerint eredményessé nyilvánítja.  

Határidő: Azonnal 

Felelős: Mondok József polgármester 

 
 
 
 
 
 
 



61/2018.(10.04.) számú: 

Adósságot keletkeztető jogügylethez kapcsolódó hitelszerződés előkészítése 

 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00005 

számú „Kossuth tér arculati megújítása és piaccsarnok „projekt megvalósításához 

60.000.000 (hatvanmillió) forint éven túli hitel felvételé rendeli el. A hitel 

lejárata: 120 hónap. A visszafizetés hat hónap türelmi idő igénybevételével 

havonként a pénzintézettel egyeztetett ütemezéssel történik. 

- Az önkormányzat vállalja, hogy a hitelt és járulékait a futamidő alatt éves 

költségvetésébe betervezi.  

- Az önkormányzat a hitel és járulékai biztosítékául felajánlja az Izsák belterület 

2502/33 hrsz.-ú törzsvagyon részét nem képező, forgalomképes és az 1996. évi 

XXV. törvény alapján adósságrendezésbe vonható sportcsarnok ingatlant. Az 

ingatlanra tartós finanszírozási jogviszonyt biztosító jelzálogszerződés köthető. - 

A képviselő-testület vállalja, hogy a hitel futamideje alatt az ingatlant nem 

minősíti korlátozottan forgalomképessé vagy forgalomképtelenné.  

- A képviselő-testület a beruházási hitel és járulékai fedezetéül az OTP Bank 

Nyrt.-nek felajánlja az átengedett gépjárműadóból és a helyi adókból származó 

bevételeit, mely bevételek összegét az OTP Bank Nyrt. a hitel igénybevételéből 

eredő tartozás törlesztésére fordíthatja. Az átengedett gépjárműadó és a helyi adó 

bevételekre tartós finanszírozási jogviszonyt biztosító zálogszerzés kötődött 2014. 

09. 29.-én.  

- A képviselő-testület hozzájárul, hogy amennyiben a Hitel futamideje alatt az 

Önkormányzat Fejlesztési Számláján a szerződés alapján esedékessé váló fizetési 

kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy 

annak biztosítása érdekében az Önkormányzat a helyi adók és a gépjárműadó 

fogadására szolgáló számláról a szükséges összeget a Bank a Fizetési Számlára 

haladéktalanul átvezesse.  

- A képviselő-testület az OTP Bank Nyrt. részére a más pénzügyi intézménynél 

vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra 

kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb 

számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési 

megbízást biztosít a banki követelések teljesítése érdekében.  

- A Polgármestert felhatalmazásra kerül a szerződések és a felhatalmazó levelek 

aláírására. AZ OTP Bankkal megkötésre kerülő hitelszerződésben az előtörlesztés 

lehetőségének szerepelnie kell. 

Határidő: azonnal,  

Felelős: Mondok József polgármester. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
62/2018.(10.04.) számú: 

TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00005 számú 

projekt költségvetésének módosítása.  

 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00005 

számú „Kossuth tér arculati megújítása és piactér kialakítása „című projekt 

költségvetésének módosításhoz az előterjesztésnek megfelelően hozzájárul.  

Az Izsák 105 és 106 hrsz. alatt található telek és lakóház (Bihari u. 4.) 

megvásárlása a Képviselő-testület döntése értelmében nem kerül elszámolásra a 

projekt költségei között. A megvásárlás már saját erőből megvalósult, ehhez 

pályázatai támogatásra nem volt szükség. A piaccsarnokhoz tartozó parkoló 

megépítése továbbra is ezen a területen fog megvalósulni.  

Határidő: azonnal,  

Felelős: Mondok József polgármester. 

 
 
 
 
Izsák, 2018.10.17. 
 
 

Bak Nándor s.k. 
jegyző 


