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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 04-

én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Juhász Péter 

Nagy Katalin 

Ruzsom Lajos 

Tomecz László 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi ügyintéző 

    

Javasolt napirendek: 

 
1) SWIETELSKY Magyarország Kft Útépítés Közép-Magyarországi 

Főmérnökségének beadványa 

 

2) Indítványok, bejelentések, egyebek 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszöntöm a jelenlévőket. A Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 5 fő. Dr. Csillag Imre 

képviselő úr jelezte, hogy késik. Tomecz László képviselő úrról szokás szerint nem tudunk 

semmit. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Kérem, hogy nyújtsa fel a 

kezét, aki a meghívóban megküldött napirendi pontokkal egyetért! 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

I. NAPIREND 

SWIETELSKY Magyarország Kft Útépítés Közép-Magyarországi Főmérnökségének 

beadványa 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A SWIETELSKY Kft. nevében Boncz Zoltán megkereste önkormányzatunkat, hogy a Temető 

utat szeretnék újra használni. A kőbányából a 21-es főút építésére szükséges kőmennyiség 

szállítását ezen az útszakaszon hordanák ki. Az utat 2017. október 9. napjától 2018. június 30-

ig vennék igénybe. 2-3 ezer tonna követ szeretnének naponta elszállítani. Az úthasználat 

fejében előzetes tárgyalások alapján havi nettó 1 millió Ft használati díjat számolnánk fel. Az 

út jelenlegi állapotáról videó felvételt készítünk. A kőszállítás ideje alatt folyamatosan 
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karbantartják az utat, és a szállítás végén a jelenlegi minőségben adják át. Emellet 15 millió Ft 

összegű bankgaranciát kértem arra az esetre, ha ez a helyreállítás nem történik meg 

igényeinknek megfelelően.  

Minezeken felül vállalták, hogy a kerékpárút Zagyva híd melletti szakaszát, amit teljesen 

széttörtek az eddigi szállításokkal teljes körűen kijavítják, illetve a petőfibányai Horgásztó 

mellett lévő belső út kialakításához kavicsot biztosítanak a Horgászegyesülettel egyeztetve. 

 

/Tomecz László, képviselő megérkezik./  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Listát fogunk kapni, hogy milyen rendszámokra adnak ki kérnek engedélyt azúthasználatra 

vonatkozóan. A szélvédőre feltűnő helyre teszik ki majd az engedélyeket. Van valakinek 

kérdése, véleménye?  

 

Juhász Péter, képviselő 

Részemről rendben. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Szavazzunk! Kérem, nyújtsa fel a kezét, aki úgy gondolja, hogy megadjuk a SWIETELSKY 

Magyarország Kft Útépítés Közép-Magyarországi Főmérnökségének az úthasználati engedélyt 

az előzőekben elmondottak szerint. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

77/2017.(X.04.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

SWIETELSKY Magyarország Kft Útépítés Közép-Magyarországi Főmérnöksége 

(Székhely: H-2120 Dunakeszi Székesdűlő 135.) 2017. szeptember 29-én elektronikus 

úton benyújtott kérelmet. A társaság a Nif. Zrt. megbízásából a 21. számú főút 35+000 

– 39+700 km sz. közötti és 41+500 – 48+100 km sz. közötti szakasz négy 

nyomúsításának építési munkáit végzi. Az építkezési munkák során az önkormányzat 

tulajdonában lévő Temető utat szállító útként kívánja igénybe venni a 2402-es számú 

út csatlakozásától a Temető út ívének végéig. (hossza: cca: 1.200 m + 50 méter) 

Magyarország területén a 13/2010.(X.5.) NFM rendelet alapján az útvonalengedélyt 

(közútkezelői hozzájárulást) a helyi közút esetén - mint az illetékes közútkezelő - az 

illetékes önkormányzat adja ki.  

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 

SWIETELSKY Magyarország Kft. által vezetett konzorcium tagjai a Temető út 

fentiekben részletezett szakaszát 2017. október 9. napjától 2018. június 30. napjáig 

kőszállítás céljából igénybe vegye. A kőszállítás céljából igénybe vett útszakaszért az 

úthasználó a megállapodásban meghatározott összeget köteles havonta megfizetni 

Petőfibánya Községi Önkormányzat számára, továbbá az úthasználó a szerződési 

időtartam alatt folyamatosan köteles végezni az út karban tartását; a szerződés 

lejártával az esetleges útkárokat teljes körűen kijavítja; az eddigi kőhordás során a 

Petőfibánya Községi Önkormányzat tulajdonában lévő kerékpárút Zagyva híd melletti 

szakaszát, ahol a 2402-es útra felhajtottak, teljes körűen kijavítja; illetve a petőfibányai 

Horgásztó mellett lévő belső út kialakításához kavicsot biztosít. 
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Petőfibánya Községi Önkormányzat felhatalmazza Petőfibánya Község 

polgármesterét, hogy a SWIETELSKY Magyarország Kft Útépítés Közép-

Magyarországi Főmérnöksége által megbízott főmérnökkel a megállapodást aláírja. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: polgármester 

 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még kérdés, vélemény? Indítvány, bejelentés? Amennyiben nincs, köszönöm az ülésen 

való részvételt, az ülést bezárom. 

 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

      Polgármester                              Jegyző  

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

      Smid Klaudia 

  jegyzőkönyvvezető 

     

 


