
Ibrány Város Önkormányzatának 2010. évi Közbeszerzési terve  1.sz. melléklet

Megnevezés
Megkezdésének várható 

időpontja
(hónap)

értékhatár 
szerint

fajtája 
szerint

tárgya
 szerint

1. Közösségi közlekedés
 infrastrukturális fejlesztése 2010. január nemzeti értékhatárt elérő és meghaladó általános egyszerű eljárás építési beruházás

I. rész Körforgalmi csomópont kialakítása és térburkolat felújítás 2010. január nemzeti értékhatárt elérő és meghaladó általános egyszerű eljárás építési beruházás

II. rész Buszpályaudvar építés 2010. január nemzeti értékhatárt elérő és meghaladó általános egyszerű eljárás építési beruházás
III. rész Buszöblök kialakítása 2010. január nemzeti értékhatárt elérő és meghaladó általános egyszerű eljárás építési beruházás

2. Ibrány 4. sz. óvoda átalakításának megvalósítása 2010. február nemzeti értékhatárt elérő és meghaladó általános egyszerű eljárás építési beruházás
3. Ibrány 4. sz. óvoda átalakításának megvalósítása 2010. március nemzeti értékhatárt elérő és meghaladó általános egyszerű eljárás építési beruházás

4. Közösségi közlekedés
 infrastrukturális fejlesztése 2010. április nemzeti értékhatárt elérő és meghaladó

Kbt. 252. § (1) bekezdés b) pont szerinti 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

eljárás
építési beruházás

I. rész Körforgalmi csomópont kialakítása és térburkolat felújítás 2010. április nemzeti értékhatárt elérő és meghaladó
Kbt. 252. § (1) bekezdés b) pont szerinti 

hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás

építési beruházás

II. rész Buszpályaudvar építés 2010. április nemzeti értékhatárt elérő és meghaladó
Kbt. 252. § (1) bekezdés b) pont szerinti 

hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás

építési beruházás

III. rész Buszöblök kialakítása 2010. április nemzeti értékhatárt elérő és meghaladó
Kbt. 252. § (1) bekezdés b) pont szerinti 

hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás

építési beruházás

5.
Szociális és gyermekjóléti feladatok körének bővítése az 

Ibrány-nagyhalászi kistérségen belül - Fogyatékosok nappali 
intézetének kialakítása Ibrányban (építési beruházás)

2010. június nemzeti értékhatárt elérő és meghaladó általános egyszerű eljárás építési beruházás

6.
Szociális és gyermekjóléti feladatok körének bővítése az 
Ibrány-nagyhalászi kistérségen belül - Családi napközi + 

családsegítő szolgálat kialakítása Ibrányban (épületfelújítás)
2010. május nemzeti értékhatárt elérő és meghaladó általános egyszerű eljárás építési beruházás

7.

Szociális és gyermekjóléti feladatok körének bővítése az 
Ibrány-nagyhalászi kistérségen belül - Családi napközi 
kialakítása Paszab, Tiszabercel és Balsa településeken 

(épületfelújítás)

2010. május nemzeti értékhatárt elérő és meghaladó általános egyszerű eljárás építési beruházás

8. Városközponti gyűjtőúthálózat kialakítása Ibrányban (Vágási 
út felújítása, rekonstrukciója) 2010. május nemzeti értékhatárt elérő és meghaladó általános egyszerű eljárás építési beruházás

9.

Ibrány Város Önkormányzata közoktatási intézménye 
alternatív energia bevonásával történő energiaracionalizálása 

-  Építési beruházási rész megvalósítása + hőszivattyús 
rendszer kialakítása

2010. május nemzeti értékhatárt elérő és meghaladó általános egyszerű eljárás építési beruházás

10.

Ibrány Város Önkormányzata közoktatási intézménye 
alternatív energia bevonásával történő energiaracionalizálása 

- 
Szélerőgépes rendszer kialakítása

2010. május nemzeti értékhatárt elérő és meghaladó általános egyszerű eljárás építési beruházás

11. A gyermekorvosi alapellátás feltételeinek javítása Ibrányban 
(Gyermekorvosi rendelő építése) 2010. május nemzeti értékhatárt elérő és meghaladó általános egyszerű eljárás építési beruházás

12. 

Hitelkeret szerződés. 175.880.266,- HUF összegű, éven túli 
lejáratú beruházási hitel nyújtása Ibrány Város 

Önkormányzata részére a "Sikeres Magyarországért" 
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 

keretében.

2010. május Közösségi értékhatárokat elérő értékű 
közbeszerzés (Kbt. II. rész IV. fejezet) Nyílt eljárás Szolgáltatás megrendelés

A közbeszerzési feladat A közbeszerzés formája



 
 

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
16/2010. (II. .03.) KT. sz. 

H a t á r o z a t a  
D5 

 
A   K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T 
 

1) Ibrány Város Önkormányzatánál a 2010. évben indítandó közbeszerzési eljárásokról 
szóló Közbeszerzési tervet a melléklet szerint hagyja jóvá.  

2) Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy az év közben felmerülő igényekhez 
igazodva, indokolt esetben a közbeszerzési terv módosítását terjessze a képviselő-
testület elé.  

3) Utasítja a jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv nyilvánosságát biztosítsa. 
 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Bakosiné Márton Mária  
 
 
 
 



 
IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

42/2010. (III. 30.)KT. sz. 
H a t á r o z a t a  

D5 
 
A  K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T  
 

1) Ibrány Város Önkormányzata 16/2010. (II.03.) KT. sz. határozattal elfogadott 2010. 
évre vonatkozó Közbeszerzési tervét az 1. számú melléklet szerint módosítja és  hagyja 
jóvá.  

2) Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy az év közben felmerülő igényekhez 
igazodva, indokolt esetben a közbeszerzési terv módosítását terjessze a képviselő-
testület elé.  

3) Utasítja a jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv nyilvánosságát biztosítsa. 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Bakosiné Márton Mária jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

57/2010. (IV. 27.) KT. sz.  
H a t á r o z a t a  

D5 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

1) a 16/2010. (II. 03.)KT. sz. határozattal elfogadott és 42/2010. (III. 30.) KT. sz. 
határozattal módosított 2010. évre vonatkozó Közbeszerzési tervét jelen határozat 1. 
számú melléklete szerint módosítja és hagyja jóvá.  

2) Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy az év közben felmerülő igényekhez 
igazodva, indokolt esetben a közbeszerzési terv módosítását terjessze a képviselő-
testület elé.  

3) Utasítja a jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv nyilvánosságát biztosítsa. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Berencsi Béla polgármester 
              Bakosiné Márton Mária jegyző 

 
Ibrány, 2010. április 27. 
 
    Berencsi Béla sk.  Bakosiné Márton Mária sk. 
    polgármester    jegyző 
 

 
 



IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK  
66/2010. (V. 10.)KT. sz.  

H a t á r o z a t a  
D5 

 
 
A   K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T  

1) Ibrány Város Önkormányzata 16/2010. (II.03.) KT. sz. határozattal elfogadott és 
42/2010. (III.30.) KT. sz. és 57/2010, (IV.27.) KT. számú határozattal módosított 2010. 
évre vonatkozó Közbeszerzési tervét az 1. számú melléklet szerint egységes 
szerkezetben hagyja jóvá.  

2) Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg a 16/2010. (II.03.) KT. sz., 42/2010. 
(III.30.) KT. sz. és 57/2010. (IV. 27.) KT. számú határozatokat hatályon kívül helyezi.  

3) Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy az év közben felmerülő igényekhez 
igazodva, indokolt esetben a közbeszerzési terv módosítását terjessze a képviselő-
testület elé.  

4) Utasítja a jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv nyilvánosságát biztosítsa. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Berencsi Béla polgármester 
              Bakosiné Márton Mária jegyző 

 



IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
134/2010. (X. 12.)KT. sz. 

H a t á r o z a t a 
D5 

 
A   K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T 
 

1) Ibrány Város Önkormányzata a 66/2010. (V. 10.) KT. számú határozattal jóváhagyott 
2010. évre vonatkozó  Közbeszerzési Tervét az 1. számú melléklet szerint módosítja, és  
egységes szerkezetben jóváhagyja.  

Utasítja a jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv nyilvánosságát biztosítsa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bakosiné Márton Mária 
 
 
 



 
 
 

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
141/2010. (XI. 15.) KT. sz. 

H a t á r o z a t a  
 

A  K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T  
1./ ……. 
 
2./……… 
 

3./ A 66/2010. (FV.10.)KT. számú határozattal jóváhagyott 2010. évi közbeszerzési tervét 
módosító 134/2010. (X.12.)KT. számú határozatát hatályon kívül helyezi, s ezzel egyidejűleg 
az egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési terv 13. sorát törli. 
 
UTASÍTJA 
a jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv nyilvánosságát biztosítsa. 
 
Felelős: Bakosiné Márton Mária jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 


