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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. október 28-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv 
 

T a r t a l o m:     

 Jegyzőkönyv 

 Jelenléti ív 

 Mellékletek 

 
 

Határozat száma Tárgy 

100/2015.(X.28.) 2015. évi összesített közbeszerzési terv módosítása 

 

Petőfibánya, 2015. október 28. 

 

 

 

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. október 28-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 

Nagy Katalin 

 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

  

 

Javasolt napirendek: 

 

1) 2015. évi összesített közbeszerzési terv módosítása 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

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

jelen van 4 fő. Juhász Péterrel és Ruzsom Lajossal sikerült telefonon beszélni, ők jelezték, hogy 

nem tudnak jelen lenni, Tomecz Lászlót nem sikerült telefonon elérni, nem vette fel. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Javasolja a napirend elfogadását a 

meghívó szerint. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a javaslatot. Ezzel megnyitja az 

ülést.  

 

 

I. NAPIREND 

2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 
 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ennek a gyorsan összehívott ülésnek egyetlen témája van: a 2015. évi összesített közbeszerzési 

terv módosítása. A mai napon délig a közbeszerzési tervet fel kell tölteni a Minisztérium 

pályázati oldalára a Művelődési Ház energetikai korszerűsítéséhez. Legutóbb az óvodai 

közbeszerzést követően is módosítottuk a tervet. Most a Művelődési Ház pályázata miatt is 

módosítanunk kell, ezért kibővítettük a tervet a Művelődési Ház energetikai felújításának, 

továbbá a közvilágítás korszerűsítésének és karbantartásának a közbeszerzési tervét is. Az 

utóbbit azért, hogy zökkenőmentesen tudjon a közvilágítás korszerűsítése is indulni. Kérdés, 

vélemény? 

 

Amennyiben nincs kérdés, vélemény. Aki a közbeszerzési terv módosításával egyetért, 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

 

100/2015.(X.28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi közbeszerzési tervét 

módosítja és a következők szerint fogadja el: 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata 

(3023 Petőfibánya, Bánya u. 3.) 

módosított 2015. évi összesített közbeszerzési terve 

 

Közbeszerzési eljárások várható száma: 4 db 

 

I. Beszerzés tárgya: 

 

- Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde Petőfibánya 2 épületének energetikai 

korszerűsítése (homlokzati hőszigetelés és nyílászárócsere) 

tárgyú építési beruházás 

 

Beszerzés mennyisége: A közbeszerzési kiírás részét képező Árazatlan költségvetések 

tartalma szerint 
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Beszerzés becsült értéke (nettó): 

53.900.000.- Ft 

Eljárási rezsim: A Kbt. Harmadik rész szerinti nemzeti eljárás 

Eljárásfajta: hirdetmény és tárgyalás nélküli eljárás a Kbt. 122/A. § (1) bekezdés szerint 

Beszerzés megindításának tervezett időpontja: 2015. április 29. 

Beszerzésben résztvevő személyek: az eljárás belső felelősségi rendje és az Önkormányzat 

közbeszerzési szabályzata szerint 

Beszerzés pénzügyi fedezete: 

tervezett Európai Uniós pályázati forrás 

Egyéb információk: - 

 

II. Beszerzés tárgya: 

 

- Petőfibánya Polgármesteri Hivatal és Művelődési Ház épületének energetikai 

korszerűsítése 

tárgyú építési beruházás 

 

Beszerzés mennyisége: A közbeszerzési kiírás részét képező Árazatlan költségvetések 

tartalma szerint 

Beszerzés becsült értéke (nettó): 

36.393.565.- Ft 

Eljárási rezsim: A Kbt. Harmadik rész szerinti nemzeti eljárás 

Eljárásfajta: hirdetmény és tárgyalás nélküli eljárás a Kbt. 122/A. § (1) bekezdés szerint 

Beszerzés megindításának tervezett időpontja: 2015. június 19. 

Beszerzésben résztvevő személyek: az eljárás belső felelősségi rendje és az Önkormányzat 

közbeszerzési szabályzata szerint 

Beszerzés pénzügyi fedezete: 

tervezett Európai Uniós pályázati forrás 

Egyéb információk: - 

 

III. Beszerzés tárgya: 

 

- „Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése, közvilágítás bővítése és 

bérbeadása Petőfibánya közigazgatási területén”  

tárgyú építési beruházás 

 

Beszerzés mennyisége: A közbeszerzési kiírás részét képező ajánlati dokumentáció szerint 

Beszerzés becsült értéke (nettó): 

nettó 10.047.100,- Ft; 

Eljárási rezsim: A Kbt. Harmadik rész szerinti nemzeti eljárás 

Eljárásfajta: hirdetmény és tárgyalás nélküli eljárás a Kbt. 122/A. § (1) bekezdés szerint 

Beszerzés megindításának tervezett időpontja: 2015. július 20. 

Beszerzésben résztvevő személyek: az eljárás belső felelősségi rendje és az Önkormányzat 

közbeszerzési szabályzata szerint 

Beszerzés pénzügyi fedezete: 

bérleti konstrukció 

Egyéb információk: - 

 

IV. Beszerzés tárgya: 
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„Közvilágítási hálózat karbantartása és üzemeltetése Petőfibánya közigazgatási 

területén” 

tárgyú építési beruházás 

 

Beszerzés mennyisége: A közbeszerzési kiírás részét képező ajánlati dokumentáció szerint 

Beszerzés becsült értéke (nettó): 

nettó 5.745.600,- Ft; 

Eljárási rezsim: A Kbt. Harmadik rész szerinti nemzeti eljárás 

Eljárásfajta: hirdetmény és tárgyalás nélküli eljárás a Kbt. 122/A. § (1) bekezdés szerint 

Beszerzés megindításának tervezett időpontja: 2015. július 20. 

Beszerzésben résztvevő személyek: az eljárás belső felelősségi rendje és az Önkormányzat 

közbeszerzési szabályzata szerint 

Beszerzés pénzügyi fedezete: 

bérleti konstrukció 

Egyéb információk: - 

 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozat nyilvánosságra hozataláról 

gondoskodjon. 

 

Felelős: jegyző  

Határidő: 15 nap  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

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     


