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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. szeptember 26-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről 

készült jegyzőkönyv 
 

T a r t a l o m:     

• Jegyzőkönyv 

• Jelenléti ív 

• Mellékletek 

 
 

Határozat száma Tárgy 

100/2018. (IX.26.) Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi beszámolójának elfogadása 

101/2018. (IX.26.) Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítása 

102/2018. (IX.26.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás Elnökének tiszteletdíja 

103/2018. (IX.26.) Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás felé visszapótlási kötelezettség érvényesítése 

104/2018. (IX.26.) Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás 2018. I. félévi gazdálkodása 

105/2018. (IX.26.) Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás Elnökének tiszteletdíja 

106/2018. (IX.26.) Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása 

107/2018. (IX.26.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2018. I. félévi költségvetésének módosítása, gazdálkodás 

elfogadása 

108/2018. (IX.26.) Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság – vagyonkezelési szerződés megszűnése, 

elszámolás 

109/2018. (IX.26.) Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó 

Társulás társulási megállapodásának 6. sz. módosításának elfogadása 

110/2018. (IX.26.) VP pályázat, projektmenedzsment elvégzésére a Fejlesztési és 

Koordinációs Központ Nonprofit Kft. megbízása 

111/2018. (IX.26.) „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” 

pályázat járdaépítési feladatok elvégzésére a TÓ-NETT Kft. 

megbízása 

112/2018. (IX.26.) Bánya utca aszfaltozására az Orosz-Útépítő Kft. megbízása 

 

Petőfibánya, 2018. szeptember 26. 

 

 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

         Polgármester         Jegyző  
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 

26-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 

Juhász Péter 

Nagy Katalin 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi ügyintéző 

    

Javasolt napirendek: 

 

1) a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 

2) a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás 

3) a Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás 

társulási megállapodásának 6. sz. módosítása  

 

4) Indítványok, bejelentések, egyebek 

 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszöntöm a jelenlévőket. A Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 4 fő. Ruzsom Lajos 

képviselő úr jelezte, hogy ma nem tud itt lenni. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 

határozatképes. Javaslom, hogy az első két napirendi pontot tárgyaljuk egyben. Kérem, hogy 

nyújtsa fel a kezét, aki a módosított napirendi pontokkal egyetért! 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

 

I. NAPIREND 

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 

és Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Első napirendi pontunk a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás határozati javaslatai. Az előterjesztést mindenki megkapta. Van valakinek kérdése, 

véleménye? Amennyiben nincs, szavazzunk. 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki egyetért az első határozati javaslattal, és elfogadja a 

Társulás 2017. évi beszámolóját. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

100/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Társulási Tanács 

elnökét, hogy a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén a társaság - az előterjesztés 1. melléklete 

szerinti- 2017. évi beszámolójának elfogadását szavazatával támogassa. 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács 

ülésén képviselje és igennel szavazzon. 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

Határidő: a társulási tanács ülésén  

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki egyetért a második határozati javaslattal, és elfogadja a 

társasági szerződés 2. számú melléklet szerinti módosítását. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

101/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Társulási Tanács 

elnökét, hogy a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén a társaság társasági szerződésének - az 

előterjesztés 2. melléklete szerinti- módosítását szavazatával támogassa. 

 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács 

ülésén képviselje, és igennel szavazzon. 

 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

Határidő: a társulási tanács ülésén  

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze, aki elfogadja a harmadik határozati javaslatot, mely 

szerint a Társulás Elnöke decembertől havi bruttó 150.000 Ft-os tiszteletdíjat kapjon.  
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Ezt követően a Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

102/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Zagyvakörnyéki 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Elnöke részére 2018. december 

1-től kezdődően havi bruttó 150.000 Ft tiszteletdíj megállapítását. 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács 

ülésén képviselje, és igennel szavazzon. 

 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

Határidő: a társulási tanács ülésén 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki elfogadja a negyedik határozati javaslatot a vagyonkezelési 

szerződés megszűnésével kapcsolatban. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

103/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Hatvan és 

Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Elnöke a 

Társulásnak a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal 

szemben a vagyonkezelési szerződés megszűnésével kapcsolatban visszapótlási kötelezettség 

jogcímén keletkezett követelése érvényesítése érdekében haladéktalanul folytasson egyeztetést 

a társaság ügyvezetésével.  

 

A Képviselő-testület támogatja továbbá, hogy amennyiben a Társulás és a HTHK Kft. között 

folytatandó egyeztetések legfeljebb 30 napon belül nem járnak legalább a nem vitatott 

141.696.024,- Ft követelésrész megfizetésében megnyilvánuló eredménnyel,         a Társulás 

követelését a Társulás Elnöke szükség esetén jogi úton is érvényesítse. 

 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács 

ülésén képviselje, és igennel szavazzon. 

 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

Határidő: a társulási tanács ülésén 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2018. I. 

félévi költségvetésének módosításáról szóló határozati javaslat következik. Kérem, hogy 

nyújtsa fel a kezét, aki elfogadja ezt az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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104/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási 

Tanácsülésen igennel szavaz a Társulás 2018. első félévi gazdálkodásának pénzügyi 

teljesítéséről a 1. melléklete szerinti tartalommal.  

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Petőfibánya Község 

polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Petőfibánya Községi Önkormányzat 

képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően 

szavazati jogát gyakorolja. 
 

 

Határidő: 2018. október 5.   

Felelős: Petőfibánya polgármestere  

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki egyetért a következő határozati javaslattal, és elfogadja, 

hogy Kómár József elnök részére bruttó 73.530 Ft/hó összegű tiszteletdíj legyen megállapítva 

2018. október 1-től határozatlan időre. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

105/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási 

Tanácsülésen igennel szavaz arról, hogy a Társulás Kómár József elnök részére   bruttó 73.530 

Ft/hó összegű tiszteletdíjat állapít meg 2018. október 1.-től határozatlan időre. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Petőfibánya Község 

polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Petőfibánya Községi Önkormányzat 

képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően 

szavazati jogát gyakorolja. 
 

Határidő: 2018. október 5.   

Felelős: Petőfibánya polgármestere  

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki egyetért a következő határozati javaslattal, és elfogadja a 

Társulás 2018. évi költségvetésének módosítását a 2. melléklet szerinti tartalommal. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

106/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat 

 



175 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási 

Tanácsülésen igennel szavaz a társulás 2018. évi költségvetésének a módosítására a határozat 

2. melléklete szerinti tartalommal.  

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Petőfibánya Község 

polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Petőfibánya Községi Önkormányzat 

képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően 

szavazati jogát gyakorolja. 

 

Határidő: 2018. október 5.  

Felelős: Petőfibánya polgármestere  

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki egyetért a következő határozati javaslattal, vagyis elfogadja 

a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2018. I félévi 

költségvetés módosítását és a 2018. I. félévi gazdálkodási beszámolóját. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

107/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron következő 

Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a Társulás 2018. I félévi költségvetés módosításának és 

a 2018. I. félévi gazdálkodási beszámoló elfogadásáról jelen határozat 1. számú mellékletét 

képező pénzforgalmi mérleg szerinti tartalommal.  
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a 

Társulási Tanács tagjaként Petőfibánya Községi Önkormányzat képviseletében a soron 

következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.  
 

Határidő: 2018.október 5. Társulási Tanács ülés 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még egy határozati javaslat, mely a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság, valamint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás közötti vagyonkezelési szerződés megszűnéséből eredő elszámolás 

elfogadásáról szól. Van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, szavazzunk. Kérem, hogy 

nyújtsa fel a kezét, aki elfogadja ezt. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

108/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat 
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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 

Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-

033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja felhatalmazza Polgármesterét arra, 

hogy a Társaság soron következő taggyűlésén akként szavazzon, hogy elfogadja a Hatvan és 

Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Hatvan és Környéke 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás közötti vagyonkezelési szerződés 

megszűnéséből eredő elszámolást tartalmazó, Heréd Község Polgármesterétől 2018. 

szeptember 24-én érkezett, a jegyzőkönyv mellékletét képező megállapodást.  

 

A taggyűlés felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét a jelen határozat szerinti megállapodás 

társaság nevében és képviseletében történő aláírásra. 

 

Határidő: 2018. október 3. 

Felelős: polgármester 

 

 

(Dr. Csillag Imre képviselő megérkezik.) 

 

II. NAPIREND 

Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás 

társulási megállapodásának 6. sz. módosítása 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A házi segítség nyújtást 2019-től a Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt 

Fenntartó Társulás keretében kívánjuk ellátni, ezt már megszavaztuk. Ehhez kapcsolódik a 

határozati javaslat. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki egyetért vele.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

109/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2017. évi CLXXXIX. tv. 88 §. (2) alapján, a Lőrinci Szociális Ellátó- 

és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás társulási megállapodásának 6. sz. módosítását 

- a mellékletben található tartalommal – jóváhagyja.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításról szóló megállapodást írja alá.  

Határidő: 15 nap 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: jegyző 

 

 

III. NAPIREND 

Indítványok, bejelentések, egyebek 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még pár határozati javaslat. A Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság három határozati javaslata ez. Én nem javaslom ezek elfogadását. Egyeztettem 
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Ruzsom Lajos képviselő úrral, aki elmondta, hogy átnézte a mérleget, és nem javasolja 

elfogadásra. Van valaki, akinek más a véleménye? Amennyiben nincs, ne hozzunk határozatot.  

 

A következő téma a megnyert konyhapályázat. A projektmenedzsmentre kértünk három 

árajánlatot, melyek a következők. Az EMESZ Zrt. br. 631.190 Ft-ért vállalná, a VMC 

Consulting Kft. br. 572.770 Ft-ért, a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Zrt. pedig 

521.970 Ft-ért. Én az utolsó ajánlattevőt javaslom, ők a legolcsóbbak. Van valakinek kérdése, 

véleménye?  

Amennyiben nincs, szavazzunk. Kérem, nyújtsa fel a kezét, aki egyetért azzal, hogy a 

„Projektmenedzsment és kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok ellátása” elvégzésével 

járó feladatok ellátására a legalacsonyabb árajánlatot adó Fejlesztési és Koordinációs Központ 

Nonprofit Kft.-t (3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) bízzuk meg az árajánlatban szereplő bruttó 

521.970 Ft összegben. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

110/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Vidékfejlesztési 

Program VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” pályázati konstrukció keretében 

támogatást nyert a „Közétkeztetés fejlesztése Petőfibánya községben” című, 1860322871 

azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó, „Projektmenedzsment és kötelező 

tájékoztatás és nyilvánosság feladatok ellátása” elvégzésével járó feladatok ellátására a 

legalacsonyabb árajánlatot adó Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.-t (3000 

Hatvan, Radnóti tér 2.) bízza meg az árajánlatban szereplő bruttó 521.970 Ft összegben. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a település 

Polgármesterét a szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polgármester 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Járdafelújításra is kértünk három árajánlatot, de csak kettő érkezett. A Petróczki Generál Plusz 

Kft. bruttó 18.683.213 Ft-ért vállalná a járdákat, a TÓ-NETT Kft. 17.555.008 Ft-ért. Ismét a 

legolcsóbbat javaslom elfogadásra, de egyébként a pályázatban is a TÓ-NETT Kft. volt 

megnevezve, ha ők nem vállalják, csak akkor csináltathatjuk mással. Van kérdés, vélemény? 

Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki a a 

járdaépítési feladatok ellátására a legalacsonyabb árajánlatot adó TÓ-NETT Kft.-t (3271 

Visonta, Vadvirág u. 25.) bízza meg az árajánlatban szereplő bruttó 17.555.008 Ft összegben. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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111/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

meghirdetett a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. 

melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatásra” elnevezésű pályázati kiírásra benyújtott pályázatára érkező 

árajánlatok közül a járdaépítési feladatok ellátására a legalacsonyabb árajánlatot adó TÓ-

NETT Kft.-t (3271 Visonta, Vadvirág u. 25.) bízza meg az árajánlatban szereplő bruttó 

17.555.008 Ft összegben. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a település 

Polgármesterét a szerződés aláírására. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A Bánya út felújítására négy árajánlat érkezett. Az Útkellene Kft. bruttó 13.173.075 Ft- ért 

vállalná, a Lakesz Út Kft. bruttó 12.997.434 Ft-ért, a Nagy Bull Gold Kft. bruttó 10.538.460 

Ft-ért, az Orosz Útépítő Kft. pedig bruttó 8.384.286 Ft-ért vállalná. Megnézettük ezt az utolsó 

árajánlatot, de műszakilag rendben van. Ezért javaslom az Orosz Útépítő Kft. árajánlatát 

elfogadásra. Van valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. 

Nyújtsa fel a kezét, aki elfogadja az Orosz Útépítő Kft. árajánlatát. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

112/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2018. évi 

költségvetésében meghatározott útfelújítás terhére a Bánya utca 300 méteres szakaszának teljes 

körű aszfaltozására beérkezett árajánlatok közül az aszfaltozási feladatok ellátására a 

legalacsonyabb árajánlatot adó Orosz-Útépítő Kft.-t (1037 Budapest, Bokor utca 9-11.) bízza 

meg az árajánlatban szereplő bruttó 8.384.286 Ft összegben. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a település 

Polgármesterét a szerződés aláírására. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A tegnapi postával jött egy levél, miszerint van vevő a lenti kisboltra a buszmegálló mellett. Az 

ingatlant 7 millió forintért vennék meg. Elővásárlási jogunk van.  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Én nem adnék érte 3 milliónál többet. 
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Nagy Katalin, képviselő 

Én sem. Nem javaslom a megvásárlását. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Rendben.  

Tájékoztatom a testületet, hogy októberben futóverseny megrendezésére kerül sor, mely érinti 

településünket is. Egy frissítő állomást biztosítunk majd a versenyzőknek, valamint arra 

tekintettel, hogy ezt először rendezik meg, a petőfibányai lakosok nevezési díját 

visszatérítenénk. Ezt így teszik Apcon, Zagyvaszántón és Lőrincin is. Van valakinek 

ellenvetése?  

 

Juhász Péter, képviselő 

Nincs. 

 

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 

     

 


