
 
 
Szám: 1- 51/2010.  
 
 
 

                                                                                
Figyelem! 
A közbeszerzési eljárásban a rendelkezésre 
bocsátott információk, adatok csak a 
véleményezésben, elbírálásban résztvevők számára 
hozzáférhetőek, azon túl TITKOSAK! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Javaslat 
 

hitelfelvétellel kapcsolatos közbeszerzési  
 döntés meghozatalára 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. április 29-i rendkívüli ülésére 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési Bizottság 
Előkészítette: Sándor Károly aljegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat 3/2010. (II. 15.) költségvetési rendeletében a hiány részbeni 
fedezésére folyószámlahitel felvételét határozta el. 
A Képviselő-testület 61/2010.(III.3.) határozatával egyedi döntést hozott 400.000 e Ft 
folyószámlahitel keret megkötésére. A döntés értelmében a Szentmiklósi és Társa Ügyvédi 
Irodával az egybeszámítás szabályainak figyelembevételével az ajánlati felhívást és a 
dokumentációt elkészítettük. 
 
Az eljárás rendje: hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. 
Az ajánlattételi határidő: 2010. április 19.-én 9 óra 
A tárgyalás időpontja: 2010. április 22.-én 9 óra 
Az eredményhirdetés időpontja: 2010. április 30.-án 9 óra 
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. május 7.-én 9 óra 
 
Fenti időpontok figyelembevételével 2010. április 30.-án 9 óráig a Képviselő-testületnek 
döntést kell hoznia a közbeszerzési eljárás eredményéről. Tekintettel arra, hogy döntési 
javaslat véglegesítése 2010. április 22-én 16: 00 körül várható. Az előkészítőknek a két 
időpont között kell a döntési javaslatot kialakítani, határozati javaslat és összegzés az 
egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról, amit legkorábban a bizottsági 
ülésen tudunk rendelkezésre bocsátani. 
 
 
Határozati javaslat tervezet 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 400 millió Ft 
keretösszegű folyószámlahitel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás eredményét. 

1. A Képviselő-testület az eljárás eredményeként az 1. számú mellékletben szereplő 
döntést hozza. 

2. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy a 
közbeszerzési eljárás alapján a hitelszerződést kösse meg, gondoskodjon a 
közbeszerzési szabályok szerinti további feladatok végrehajtásáról. 
Határidő: 2010. május 7. 
Felelős: szöveg szerint. 

 
 
Pásztó, 2010. április 22. 
 
         Sisák Imre 
         polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 

Dr. Tasi Borbála 
          címzetes főjegyző 
 


