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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. július 20-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv 
 

T a r t a l o m:     

 Jegyzőkönyv 

 Jelenléti ív 

 Mellékletek 

 
 

Határozat száma Tárgy 

65/2015.(VII.20.) Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház épületének energetikai 

korszerűsítése tárgyú építési beruházás kivitelezőjének 

kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

66/2015.(VII.20.) Megbízás az energetikai előkészítési feladatok és teljes körű 

műszaki ellenőrzési feladatok elvégzésére 

67/2015.(VII.20.) Megbízás a teljes körű projektmenedzsment feladatok elvégzése és 

a kötelező nyilvánosság biztosításával járó feladatok ellátására 

68/2015.(VII.20.) Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése tárgyú 

közbeszerzési eljárás indítása 

69/2015.(VII.20.) Közvilágítási hálózat karbantartása és üzemeltetése tárgyú 

közbeszerzési eljárás indítása 

 

Petőfibánya, 2015. július 20. 

 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

Polgármester         Jegyző  

 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 20-án 

megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Dr. Csillag Imre 

Juhász Péter 
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Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi vezető főtanácsos 

    

Javasolt napirendek: 

 

1) A Petőfibányai Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház épületének 

energetikai korszerűsítése 

2) Indítványok, bejelentések, egyebek 

 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönti a jelenlévőket. A jelenléti ívből megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül 

jelen van 4 fő. Nagy Katalin és Ruzsom Lajos jelezte távolmaradását. Tomecz László nem 

jelzett vissza. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Ezzel megnyitja az ülést.  

 

 

 

I. NAPIREND 

A PETŐFIBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A MŰVELŐDÉSI HÁZ 

ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A rendkívüli ülés első témája a Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház épületének 

energetikai korszerűsítése. Megkaptuk a bontási jegyzőkönyvet és az összegzést az ajánlatok 

elbírálásáról. Három ajánlattevő volt. Mindhárom azonos műszaki tartalommal adta az 

ajánlatot, kizárólag a szigetelésre. Az első az ADRI-ÉPKER Építőipari Kft., az összesített nettó 

árajánlatuk: 38.787.964 Ft. A második a BA-TU Építőipari Kft., a nettó árajánlata 37.562.748 

Ft, a harmadik a MEDIBAU Mérnöki Építőipari Kivitelező Kft., a nettó árajánlata 36.393.565 

Ft. A legalacsonyabb árat a MEDIBAU Mérnöki Építőipari Kivitelező Kft., a nettó árajánlata 

36.393.565 Ft. 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

A pénzügyi bizottság megtárgyalta az ajánlatokat, javasoljuk, hogy a közbeszerzési eljárás 

nyertesének a legolcsóbb árajánlatot fogadja el a testület. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e még más kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, aki egyetért a javaslattal, kérem, 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

65/2015.(VII.20.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Petőfibányai Polgármesteri 

Hivatal és a Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú építési beruházás 

kivitelezőjének kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntést az alábbiak szerint 

hozza meg: 
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 az eljárás eredményes, 

Nyertes ajánlat: 

 Ajánlattevő neve, székhelye:    

 

MEDIBAU Mérnökiroda Építőipari Kivitelező Kft.  
(1015 Budapest, Batthyány u. 34.) 

  

Ellenszolgáltatás összege: nettó 36.393.565.-Ft 

 

Indokolás: az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott 

feltételek alapján, a kiválasztott értékelési szempont szerint – legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatás – a legkedvezőbb érvényes ajánlat 

 

 A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező „9. melléklet a 92/2011. 

(XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” című dokumentumot. 

 

 Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert a közbeszerzési eljárás lezárásával kapcsolatos 

feladatok elvégzésére és a Képviselő-testület felhatalmazza a közbeszerzési eljárás 

nyertesével a szerződés megkötésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ehhez kapcsolódóan kértünk három ajánlatot az energetikai előkészítési feladatok és teljes körű 

műszaki ellenőrzési feladatok elvégzésére. Viszont csak két ajánlatot kaptunk, mert az 

Aggteleki Mérnökiroda Kft. nem küldött. Az egyik ajánlatot a COHESION Kft. adta, az 

ajánlata bruttó 1.524.000 Ft. A másik ajánlatot a LAKAÉP Kft.-től kaptuk, az ajánlata bruttó 

2.133.600 Ft.  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

A pénzügyi bizottság megtárgyalta az ajánlatokat, javasoljuk, hogy itt is a legolcsóbb 

árajánlatot fogadja el a testület, ez a COHESION Kft. ajánlata. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e még más kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, aki egyetért a javaslattal, kérem, 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

66/2015.(VII.20.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „„Petőfibányai 

Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése” projekthez 

kapcsolódó energetikai előkészítési feladatok és teljes körű műszaki ellenőrzési feladatok 

elvégzésére a legalacsonyabb árajánlatot adó COHESION Kft.-t (1036 Budapest, 

Pacsirtamező utca 11/b. Ügyvezető: Kiss Balázs) bízza meg az árajánlatban szereplő bruttó 

1.524.000 Ft összegben. 
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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a település 

Polgármesterét a szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polgármester 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A teljes körű projektmenedzsment feladatok elvégzése és a kötelező nyilvánosság 

biztosításával járó feladatok ellátására is kértünk három ajánlatot. Az első ajánlattevő a K&M 

Tender Kft., az ajánlatuk bruttó 3.810.000 Ft. A második a NOUV Kft. az ajánlatuk bruttó 

3.187.700 Ft. A harmadik ajánlat a PONDUS Kft-től érkezett, bruttó 3.365.500 Ft. 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

A pénzügyi bizottság megtárgyalta a projektmenedzsmenti és nyilvánosság biztosítása 

feladatokra irányuló ajánlatokat és javasolja, hogy itt is a legolcsóbb árajánlatot fogadja el a 

testület, ez a NOUV Kft. ajánlata. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e még más kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, aki egyetért a javaslattal, kérem, 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

67/2015.(VII.20.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Petőfibányai 

Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése” projekthez 

kapcsolódó teljes körű projektmenedzsment feladatok elvégzése és a kötelező nyilvánosság 

biztosításával járó feladatok ellátására a legalacsonyabb árajánlatot adó NOUV Kft.-t (3000 

Hatvan, Szepes Béla u. 2. ügyvezető: Kovács Mihály) bízza meg az árajánlatban szereplő 

bruttó 3.187.700 Ft összegben. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a település 

Polgármesterét a szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polgármester 

 

 

II. NAPIREND 

INDÍTVÁNYOK, BEJELENTÉSEK, EGYEBEK 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A napirend témája a közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítéséről, közvilágításáról 

bővítéséről és karbantartásáról szóló közbeszerzési eljárás. A közbeszerzéssel megbízott 

Professional Project Kft. írásban tett javaslata a következő: A korszerűsítési beruházás az 

jogilag árubeszerzésnek minősül, mert csak bérelni fogja az Önkormányzat a lámpákat hosszú 
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évekig, azok nem kerülnek a tulajdonába. Az érintettekkel való egyeztetés alapján azt 

javasoljuk, hogy a Kbt. által biztosított lehetőséggel élve a várható 48 havi díj 

figyelembevételével történjen a becsült érték meghatározása és határozatlan idejű szerződés 

legyen a közbeszerzés során alkalmazva, a leendő ajánlattevőknek kelljen azt megadniuk egy 

pénzügyi tervben, hogy hány év alatt fog megtérülni a befektetésük, azaz meddig tart majd a 

bérleti időszak elvileg. A törvény lehetővé teszi, hogy ha ismeretlen a várható futamideje a 

szerződésnek – már pedig valamennyi meghívandó ESCO cég várható futamidejét nem 

ismerjük –, akkor csak a 48 havi bérleti díj figyelembevételével kerüljön kiírásra a 

közbeszerzés. Esetünkben ez biztos, hogy 25 millió Ft alatt van, mely lehetővé teszi a 

tárgyalásos eljárás alkalmazását legalább 3 cég meghívásával a nyílt eljárás alkalmazása 

helyett. Ezzel a jogorvoslati lehetőségektől és a projekt elhúzódása alól is mentesülnek és 

megfelelünk a törvény rendelkezéseinek. Gyakorlatilag a 48 hónapos bérleti díjra írnák ki a 

közbeszerzést meghívásos közbeszerzésként. A korszerűsítés becsült értéke nettó 10.047.100 

Ft, az üzemeltetés és karbantartás becsült értéke nettó 5.745.600 Ft. Az előbb felolvasott 

javaslat alapján külön-külön két közbeszerzési eljárás lenne kiírva, mert a kettő nem esik 

egybeszámítási kötelezettség alá. A becsült értékek alapján kérik az ajánlatokat mindkét 

közbeszerzési eljárásban. Négy céget hívnánk meg a közbeszerzési eljárások keretében. Az 

NRG Services Kft. 9028 Győr, az Enerin Sümeg Energetikai Kft. Nagykanizsa, az EASC-Vill 

Villanyszerelő Kft. Szigethalom, a Vilkor Kft., Csurgó. Itt majd két külön határozatot kell 

hozni, egyiket a korszerűsítésről, másikat az üzemeltetésről, illetve a karbantartásról. Ezt az 

előterjesztést is megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság, átadom a szót dr. Csillag Imrének, mint a 

bizottsági ülést levezető elnöknek. 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

A pénzügyi bizottság javasolja a közvilágítás korszerűsítéséről szóló közbeszerzési eljárás 

elindítását, és a javasolja a felsorolt négy cég meghívását. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e még más kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy a közvilágítási 

hálózat lámpatesteinek korszerűsítésére közbeszerzési eljárást indítsunk, kérem, 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 
68/2015.(VII.20.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság írásbeli előterjesztése, 

javaslata alapján a közvilágítási eljáráshoz kapcsolódóan a következő döntést hozza: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közvilágítási hálózat lámpatesteinek 

korszerűsítése, közvilágítás bővítése és bérbeadása Petőfibánya közigazgatási területén” tárgyú 

közbeszerzési eljárás során  

 

a) a Bíráló Bizottság javaslata alapján jóváhagyja az eljárást megindító felhívást és az ajánlati 

dokumentációt; 

b) jóváhagyja a Bíráló Bizottság által ajánlattételre javasolt gazdasági társaságokat; 

c) a becsült értéket 10.047.100,- Ft-ban állapítja meg; 

d) a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: nettó 10.047.100,- Ft; 

e) jelen beszerzés nem esik egybeszámítási kötelezettség alá semmilyen egyéb 

beszerzéssel/közbeszerzéssel. 
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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság írásbeli előterjesztése, 

javaslata alapján a meghívandó gazdasági társaságokat az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. NRG Services Kft. 

Cím: 9028 Győr, Zöld utca 3/A. 

Tel/fax: +36 96/312-881 

E-mail: horvath.viktoria@nrgservices.hu 

2. Enerin Sümeg Energetikai Kft. 

Cím: 8800 Nagykanizsa, Petőfi utca 1. 

Tel: +36 30/485-4940 

Fax: +36 93/999-689 

E-mail: erika.dombai@enerin.hu 

3. EASC-Vill Villanyszerelő Kft. 

Cím: 2315 Szigethalom, Mária utca 1.  

Tel: +36 20/920-5700 

Fax: +36 24/402-086 

E-mail: garjan.gyorgy@eac-vill.hu 

4. Vilkor Kft. 

Cím: 8840 Csurgó, József A. u. 2. 

Tel: +36 30/936-9910 

Fax: +36 82/471-410 

E-mail: vilkor@enternet.hu 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a település Polgármesterét a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Most kell a második határozatot meghozni, ami a karbantartásról, üzemeltetésről szól.  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

A pénzügyi bizottság javasolja a közvilágítás üzemeltetése, karbantartásáról szóló 

közbeszerzési eljárás elindítását, és a felsorolt négy cég meghívását. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e még más kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, aki egyetért a javaslattal, kérem, 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 
69/2015.(VII.20.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság írásbeli előterjesztése, 

javaslata alapján a közvilágítási eljáráshoz kapcsolódóan a következő döntést hozza: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közvilágítási hálózat karbantartása és 

üzemeltetése Petőfibánya közigazgatási területén” tárgyú közbeszerzési eljárás során  

 

a) a Képviselő-testület jóváhagyja az árajánlatkérést; 

b) a becsült értéket 5.745.600,- Ft-ban állapítja meg; 

mailto:horvath.viktoria@nrgservices.hu
mailto:garjan.gyorgy@eac-vill.hu
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c) a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: nettó 5.745.600,- Ft; 

d) jelen beszerzés nem esik egybeszámítási kötelezettség alá semmilyen egyéb 

beszerzéssel/közbeszerzéssel. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság írásbeli előterjesztése, 

javaslata alapján a meghívandó gazdasági társaságokat az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. NRG Services Kft. 

Cím: 9028 Győr, Zöld utca 3/A. 

Tel/fax: +36 96/312-881 

E-mail: horvath.viktoria@nrgservices.hu 

2. Enerin Sümeg Energetikai Kft. 

Cím: 8800 Nagykanizsa, Petőfi utca 1. 

Tel: +36 30/485-4940 

Fax: +36 93/999-689 

E-mail: erika.dombai@enerin.hu 

3. EASC-Vill Villanyszerelő Kft. 

Cím: 2315 Szigethalom, Mária utca 1.  

Tel: +36 20/920-5700 

Fax: +36 24/402-086 

E-mail: garjan.gyorgy@eac-vill.hu 

4. Vilkor Kft. 

Cím: 8840 Csurgó, József A. u. 2. 

Tel: +36 30/936-9910 

Fax: +36 82/471-410 

E-mail: vilkor@enternet.hu 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a település Polgármesterét a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az óvoda felújításával kapcsolatban tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy a szerződést 

megkötöttük. De mivel a pályázat még elbírálás alatt van, ezért olyan kikötéssel szerződtünk, 

hogy amennyiben nem nyerünk, minden további nélkül visszaléphetünk. Ezzel kapcsolatban az 

előző testületi ülésen Tomecz László képviselő úr szóvá tette, hogy miért nem helyi 

vállalkozótól kértünk ajánlatot. Ugye ez egy 60-70 milliós beruházás, amihez tőkeerős cég kell. 

Viszont a szerződéskötéskor megadtam Tóth Zsolt helyi vállalkozó elérhetőségét és ígéretet 

kaptam, hogy kérnek tőle ajánlatot, mint alvállalkozótól. 

 

Van-e valakinek felvetése?  

 

Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte az ülésen való részvételt és az ülést 

bezárta.     

K.m.f. 

Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

      Polgármester                              Jegyző 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

Pollákné Vanicsek Judit 

  jegyzőkönyvvezető 

mailto:horvath.viktoria@nrgservices.hu
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