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jegyzőkönyv 
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Petőfibánya, 2015. július 07. 

 

 

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 7-én 

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 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi vezető főtanácsos 

 Martinkovics Sándorné, óvodavezető 
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Javasolt napirendek: 

 

1) Mini Manó Egységes Óvodával kapcsolatos felújítás 

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 

jelezte távolmaradását, nem tudjuk róla, hogy miért nem jött. Megállapítja, hogy a Képviselő-

testület határozatképes. Ezzel megnyitja az ülést.  

 

 

 

I. NAPIREND 

BELTERÜLETI UTAK, JÁRDÁK, HIDAK FELÚJÍTÁSA ELNEVEZÉSŰ 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A rendkívüli ülést egyetlen témája az fenti óvoda épületének tetőcseréje. A testület az 

előzőekben eldöntötte, hogy a fenti óvodának felújítjuk a tetejét. Kértünk három árajánlatot a 

felújítási munkára. Az első ajánlattevő Bukovinszki Viktor, Rózsaszentmártoni vállalkozó. Az 

ő ajánlata bruttó 6.918.000 Ft, viszont nem tartalmazza a villámhárító kiépítését és az 

engedélyeztetését, illetve az egyéb sitt elviteli díját. A veszélyes hulladék elszállításának díja 

ebben az ajánlatban 710.000 Ft. A vállalkozó azt mondta, hogy ő nem is vállalja a villámhárító 

kiépítését. A második ajánlattevő a TÓ-NETT Kft., villámhárítóval bruttó 11.529.965 Ft az 

ajánlatuk, viszont ők fel is állványoznák az óvodát és úgy csinálnák meg a felújítást. Ha 

kivesszük a villámhárító díját, akkor 11.192.000 Ft az ajánlott ár. A veszélyes hulladék 

elszállítása ebben az ajánlatban 752.000 Ft. A Hard Like Stone Kft. adta a harmadik ajánlatot, 

ők villámhárítóval együtt bruttó 8.343.321 Ft-ért vállalják el a munkát. Villámhárító nélkül az ő 

ajánlatuk 7.716.000 Ft. A veszélyes hulladékot 674 eFt-ért szállítják el. A Hard Like Stone Kft. 

javasolt egy másik lehetőséget is, ami költséghatékonyabb, mert nem kell levenni a régi 

palatetőt, hanem a palatető tetejére ráteszik a gerendát és a tetőlécet, majd erre kerül a cserép. 

Mondják, hogy ezzel egyrészt plusz szigetelése lenne a tetőnek, másrészt megspórolhatnánk a 

palaelszállítást. Így az ár 6.808.000 Ft. Nekem nem túl szimpatikus ez a megoldás. Kérdés, 

javaslat? 

 

Juhász Péter, képviselő 

Azt gondolom, hogy a Bukovinszki által adott ajánlat nem kerülhet szóba, mivel nem vállalja a 

villámhárító kivitelezését, engedélyeztetését. Nekem a Hard Like Stone Kft. 8.343 eFt-os 

ajánlata a legszimpatikusabb, legkomplexebb. Viszont azt semmiképp nem javaslom, hogy a 

régi palatető fennmaradjon.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Nem véletlenül kell a régi palatetőt veszélyes hulladékként kezelni. Én sem támogatom, hogy 

fennmaradjon a tetőn a régi pala. Kérjük ki Tóth Gyula véleményét, ő megbízható, jó 

szakember. 

 

/A Képviselő-testület megtárgyalja az óvoda tetőfelújítására tett árajánlatokat./ 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Akkor a megbeszéltek szerint javaslom, hogy a Hard Like Stone Kft. 8.343.321 Ft-os komplex 

árajánlatát fogadjuk el. 

 

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: 

 

64/2015.(VII.07.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde Petőfi 

Sándor utcai épületének tetőfelújítására érkezett árajánlatokat és az alábbiak szerint 

döntött: 

 

A Képviselő-testület a Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde Petőfi Sándor utcai 

épületének tetőfelújítására a tartalmában komplex, és árában ennek megfelelően 

legkedvezőbb árajánlatot adó Hard Like Stone Kft.-t (2173 Kartal, Dózsa György u. 

45.) bízza meg az árajánlatban foglalt bruttó 8.343.321 forint összegben.  

 

A Képviselő-testület a felújításhoz szükséges összeget a lekötött betét terhére biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírásra. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 15 nap 

 

 

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 

     


