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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. november 14-én megtartott soron kívüli üléséről készült jegyzőkönyv 

 

T a r t a l o m:     

• Jegyzőkönyv 

• Jelenléti ív 

• Mellékletek 

 

Határozat száma Tárgy 

104/2019. (XI.14.) Síkosságmentesítésre szerződés 

  

Rendelet száma Tárgy 
  

  

 

Petőfibánya, 2019. november 14. 

 

 

 

 

 
       Juhász Péter        Dr. Gyirán Viktor 

      Polgármester                                        Jegyző  

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 

14-én megtartott alakuló üléséről. 

 

Az ülés helye: 

 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 

 

Juhász Péter, polgármester 

Szluka Norbert, alpolgármester 

Dr. Csillag Imre 

Molnár József 

Nagy Katalin 

Ondrék Attila 

Tomecz László 

 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Szabó Krisztián 
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Javasolt napirendek: 

 

1) Téli településüzemeltetési feladatra érkezett árajánlat 

2) Egyebek 

 
Juhász Péter, polgármester 

Köszöntöm a jelenlévőket Petőfibánya Községi Önkormányzat rendkívüli testületi ülésén.  

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 7 fő, tehát határozatképesek 

vagyunk. Javaslom a napirend elfogadását a meghívó szerint. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadja a 

napirendet. 

 

I. NAPIREND 

Téli településüzemeltetési feladatra érkezett árajánlat 
 

Juhász Péter, polgármester 

Megkeresett egy helyi vállalkozó, hogy a téli síkosságmentesítésben eltolná a havat, illetve ahol 

traktorral nyírható a fű, azt levágná. További két árajánlatunk van fűnyírásra. Az egyik a Liszt 

Ferenc út melletti nagy árkot 8-15 ft/m2-ért, tehát 1 millió fortintért vállalná, a másik kicsit 

drágább, ő 22 ft/m2 áron dolgozik. Tehát alkalmanként ez legalább 1 millió forint lenne.  

Szabó Krisztián a traktorral sok területet meg tudna csinálni, például a templomdomb tetejét, a 

strandot, a játszótér mellett, stb. Ezeket folyamatosan karbantartaná. A brigádban egy ember 

éves bére járulékokkal együtt 2.700.000 ft körül van. 2019-ben üzemanyagra csak 410.000, 

alkatrészre 310.000 forint ment el, és nem végeztünk rendes munkát. Ha egy ember végzi, sózás 

nélkül, az kerül az önkormányzatnak 3.500.000 forintba. Krisztiánnal olyan szerződést kötnénk, 

hogy 7 cm hótól letúrja az utakat, járdában besegítene a Liszt Ferenc úton, ezt mind br. 

3.000.000 forintért. Ebben benne van az ő bére, az üzemanyag, a gép kopása. Ezt egyben 

fizetnénk ki neki előre, a traktorra jelzálog kerülne. Mi a véleményetek? 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

És ebben benne van, hogy hányszor nyírja a füvet? Mert ha azt akarjuk, hogy normálisan nézzen 

ki, akkor havonta kétszer le kell vágni.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Áprilistól júniusig hetente tervezi és ebben a strand is benne van. Eddig a brigádból ezekre a 

helyekre küldtünk egy embert, aki egy hétig dolgozott ott, a stranddal nem is foglalkoztunk, 

pedig az is a mi gondunk lenne, ráadásul addig a brigád nem is tud mit csinálni.  

Legutóbbi testületi ülésen volt róla szó, hogy a Közútkezelő megkeresett minket és árajánlatot 

kért a kerékpárút melletti terület karbantartására. Arra gondoltunk, hogy havi nettó 240.000 

forintért letakarítjuk. Ez összesen 960.000 forint lenne, így ennyivel is kevesebbe kerülne 

nekünk a síkosság-mentesítés és fűnyírás.  

Van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki elfogadja Szabó 

Krisztián árajánlatát a síkosság-mentesítésre és a fűnyírásra.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
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14/2019. (XI.14.) képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a téli síkosságmentesítésre és 

fűnyírásra érkezett ajánlatok alapján úgy döntött, hogy a 2019. december 1-től 2020. november 

30-ig tartó időszakra a Royal-Dream Kft.-vel (Képviseli: Szabó Krisztián (3023 Petőfibánya, 

Liszt F. u. 11. I/1. Adószám: 14947528-2-10, cégj: 10-09-030041) köt szerződést.  

A Kft. Petőfibánya Községi Önkormányzat kezelésében álló összes út síkosságmentesítését, 

gépi erejű hótolását és az ajánlatban szereplő közterületek fűnyírását a 12 hónapra havi bruttó 

250.000 forint összegben látja el.  

A Képviselő-testület a Kft. ügyvezetőjének kérésére a 12 havi összeget előre, egy összegben 

átutalja a Kft. számlájára. Amennyiben a Kft. a szerződésben vállalt feladatokat határidőben 

nem teljesíti, úgy a Kft. köteles a nem teljesítés idejére már megkapott összeget az 

Önkormányzatnak egy összegben kamattal terhelten visszafizetni. 

 

A Kft. köteles garanciát adni a megelőlegezett összeg erejéig. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyvezetővel a szerződést aláírja. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: polgármester 

 

II. NAPIREND 

Egyebek 
 

Szluka Norbert, alpolgármester 

A Vízügytől kijöttek a szakértők, körbejártuk a bejelentett területeket, rengeteg hibát találtak, 

de ezeket szépen, szakaszosan meg tudjuk csinálni.  

Ma Szabó Zsolt országgyűlési képviselő meglátogatott minket, kérte, hogy mondjuk el 

nyugodtan, hogy mit szeretnénk elérni Petőfibányán. Mi rázúdítottuk a terveinket, gyakorlatilag 

semmire nem mondott nemet. Azt mondta, keressük bátran.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Tájékoztatom a testületet, hogy a Magyar Falu Programban van egy nyertes pályázatunk, a 

temető belső út. A temető másik felét még csak most kezdjük el használni, oda is utat kell 

építeni. Tavasszal el tudjuk kezdeni a munkálatokat.  

Óvodudvar felújítására, járda építésére, napvitorla rendszer kiépítésére is nyertünk 4.374.972 

Ft-ot. 

Van még valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, köszönöm a részvételt, az ülést 

bezárom. 
 

 

K.m.f. 

 

     Juhász Péter        Dr. Gyirán Viktor 

      Polgármester                                        Jegyző  

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

      Smid Klaudia 

  jegyzőkönyvvezető 


