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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 
Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 

04-én megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelenlévő képviselők: 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
Ambrus Zoltán 
Mizser László 
Nagy Katalin 
Papp Tamás 
Ruzsom Lajos 

 
Tanácskozási joggal résztvevők: 
  

 Dr. Gyirán Viktor, jegyző 
 Takács Péter, műszaki ügyintéző 
 

 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
 
Köszönti a jelenlévőket. 
Külön köszönti Takács Péter műszaki ügyintéző kollégát. 
A jelenléti ívből megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai közül jelen van 6 fő. 
Hiányzik 1 fő: Nagy Katalin képviselő. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes 
 
Napirend: javasolja a meghívó szerinti megtárgyalni. 
Kérdés? 
Javaslat? 
 
Amennyiben nincs, kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
(Ezt követően a  Képviselő-testület jelenlévő 6  tagja 6  igen szavazattal az elhangzott 
javaslatot egyhangúlag elfogadta.) 
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I. Napirend 
 

Petőfibánya települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása és 
elhelyezésére közfeladatok közszolgáltatójának közbeszerzési 

eljárás keretében történő kiválasztása 
 
 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
 
Elektronikus formában mindenkinek el lett küldve az előterjesztés, amiben benne van a 
határozati javaslat. Elmondja, hogy az A.S.A.–val a szerződés lejár 2010. december 31-vel. 
A közbeszerzési törvény előírja a 25 millió alatti beszerzéseknél az eljárás lefolytatását. Az 
A.S.A nettó bevétele éves szinten 10-11 millió Ft körüli összeg, ezért ha az egyszerűsített 
közbeszerzési eljárás kiírása 2 év szemétszállítását foglalja magában. Az A.S.A. 
képviseletében Seprenyi Andrea a lakossági üzletág kereskedelmi igazgatója a múlt héten volt 
látogatáson önkormányzatunknál, ahol a polgármester asszony elmondta saját tapasztalatát és 
a lakossági panaszokat is. Az A.S.A képviselő asszonya a problémákra különböző 
magyarázatokkal szolgált. Hivatkozott a törvényi előírások betartására, a megfelelő 
személyzet biztosítása sok nehézségbe ütközik. Javasolta, hogy a közbeszerzési eljárás során 
ezekre térjenek ki. Felkéri Takács Pétert az előterjesztés ismertetésére. 
 
(Nagy Katalin, képviselő megérkezik) 
 
 
Takács Péter, műszaki ügyintéző 
Köszönti az újonnan megválasztott képviselőket, mivel az alakuló ülésen nem tudott ott lenni 
személyesen, így most találkoznak először. Ismerteti végzettségeit és előző munkahelyein 
elért közbeszerzés terén végzett eredményeit, tapasztalatát. Elmondja, hogy a közbeszerzési 
eljárások kapcsán milyen munkái és döntőbíróságon elért sikerei voltak. Ismerteti a 
közbeszerzési törvényt főbb vonalakban, majd elmondja, hogy ezt a 4-500 oldalas 
bürokratikus törvényt 2011-től leegyszerűsítik. 
Kitér arra, hogy örüljön a település annak, hogy nem lépett be a Heves Megyei regionális 
hulladékkezelési társulásba. Hasonló nagyságrendű településnél közel 16 milló Ft-ba kerül a 
szemétszállítási szolgáltatás. 
Beszél a közbeszerzési eljárásról, lefolytatásáról, a közbeszerzési bizottság megalakulásáról. 
Javasolja meghívni az eljárásra a következő szemétszállítással foglalkozó cégeket: A.S.A 
Kft., Szuha Kft, BÁVÜ Kft. 
 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Takács Péter ismertetése szerint első feladat a közbeszerzési bizottságot létrehozni. A már 
létező közbeszerzési szabályzat alapján a pénzügyi bizottság tagjai voltak a közbeszerzési 
bizottság tagjai. A TIOP pályázat informatikai táblák beszerzéséhez is kell a közbeszerzési 
bizottság, ott is el kell dönteni, hogy melyik céget hívják meg.  
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Ruzsom Lajos, képviselő 
Kérdezi, hogy a meghívott szolgáltatók között miért nem szerepel a Bio-Pannónia Kft, az 
AVE Kft. és a BÁVÜ. 
 
Takács Péter, műszaki ügyintéző 
A Bio–Pannónia Kft. kapcsán csak annyit mondhat el, hogy a cég szeretett volna, de nem tud 
indulni. Az AVE Kft. üzemelteti a Hejőpapi lerakót, és olyan árakkal dolgozik, ami nagyon 
drága. Más beszerzések kapcsán véleményezte ezt az anyagot és ott látta, azért nem javasolja. 
 
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
Köszöni a választ, azt elfogadja. 
 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Kérdezi, van –e még valakinek kérdése? 
Felolvassa a határozati javaslatot. 
Kéri aki az előterjesztésben megfogalmazott  határozati javaslattal egyetért, kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot 
hozta. 
 
 

123/2010. (XI. 04.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Község Önkormányzata megtárgyalta a települési szilárd hulladék gyűjtése, 
szállítása és ártalommentes elhelyezési feladatok közszolgáltatójának közbeszerzési eljárás 
keretében történő kiválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
1./ A Képviselő-testület egyetért abban, hogy a pályázat 2011. január 01.- 2012. december 
31.-ig terjedő időszakra (két évre) kerüljön kiírásra, a közszolgáltató kiválasztása tárgyában 
pedig egyszerű nyílt meghívásos eljárás kerüljön lefolytatásra. 
 
2./ A Képviselő-testület egyetért abban, hogy az eljárás megindítását megelőzően 
közbeszerzési bizottság alakuljon, amely felhatalmazást kap arra, hogy elfogadja az eljárás, 
felelősségi és dokumentálási rendet, az ajánlattételi felhívást (dokumentációt), valamint 
megtegye az eljárási cselekményeket. 
 
A Közbeszerzési Bizottság tagjai : 

Elnök:       Ruzsom Lajos képviselő 
Tagjai:      Mizser László  képviselő 

                 Papp Tamás    képviselő 
 
3./ A Képviselő-testület egyetért abban, hogy az egyszerű, nyílt meghívásos közbeszerzési 
eljárás során ajánlattételre az alábbi társaságok (magánszemélyek) kerüljenek meghívásra: 
1./ Szuha Kft. (3063 Jobbágyi, Felszabadulás út 90.) 
2./ A.S.A. Magyarország Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodás Kft (2360 Gyál, Kőrösi 
út 53.) 
3./ BÁVÜ Nonprofit Kft (3070 Bátonyterenye, Kossuth u.2.) 



 291

 
4./ A Képviselő-testület egyetért abban, hogy a közbeszerzési eljárásban való külső tanácsadói 
közreműködés tárgyában – Bizottság munkáját segítendő – 300.000. Ft összegben megbízási 
szerződés jöjjön létre Takács Péter 3000 Hatvan, Kertész utca 21. szám alatti lakossal.  
 
Felhatalmazza a Képviselő-testület a Község Polgármesterét megbízási szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2010. december 31. (eljárás lefolytatására) 
Felelős: Polgármester, illetve a Közbeszerzési Bizottság a Jegyző útján 
 
 
Takács Péter, műszaki ügyintéző 
 
A közbeszerzési bizottsági ülés november 9-én 16 órától lesz, ahol ki lesz osztva az ütemterv, 
és mindent megbeszélnek. 
 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Kérdezi, hogy valakinek van-e az egyebek napirendi pontban kérdése javaslata. 
 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Kérdezi, hogy a vállalkozói fórumon a vállalkozók képviseletében meghívták szombaton 
délelőttre az önkormányzatot a Diósdi Kft-hez további tárgyalásra helyi adó témában, ő 
elmehetne-e? 
 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Tájékoztatja a képviselőt, hogy a meghívás akár 100 embernek is szólhatna, de csak a 
Pénzügyi bizottság elnöke, az alpolgármester és Ő maga megy a jegyzővel. 
A november 10-i Pénzügyi Bizottsági ülésen a bizottságot tájékoztatják a tárgyaláson 
történtekről, majd a bizottság megtárgyalja a helyi adókról szóló rendelet módosítási 
javaslatát és a testület elé terjeszti határozatát arról, hogy mit javasol 2011. január 1-től a helyi 
adók változására 
 
Megköszöni a jelenlévők részvételét, és az ülést bezárja. 
 
 

Juhászné Barkóczy Éva      Dr. Gyirán Viktor 
Polgármester        Jegyző 

 

 
 
 
A jegyzőkönyv hiteléül: 

Kadlót Zsuzsanna 
Jegyzőkönyvvezető 


