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jegyzőkönyv 
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Határozat száma Tárgy 
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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 2-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 

Tomecz László 

Ruzsom Lajos 

 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi vezető főtanácsos 
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Javasolt napirendek: 

 

1) Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítésével kapcsolatos szerződés 

 

2) Indítványok, bejelentések, egyebek 

 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

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

jelen van 6 fő. Juhász Péter jelezte távolmaradását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

határozatképes. Javasolja a napirend elfogadását meghívó szerint. A Képviselő-testület 

egyhangúlag elfogadja a javaslatot. Ezzel megnyitja az ülést.  

 

 

I. NAPIREND 

KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZAT LÁMPATESTEINEK 

KORSZERŰSÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZERZŐDÉS 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ennek a gyorsan összehívott ülésnek egyetlen témája van. A közvilágítás korszerűsítésével 

kapcsolatos szerződés. Annak idején úgy szavaztuk meg, hogy 14 évig, azaz 168 hónapon 

keresztül fizetjük a 2.122.039 Ft bérleti díjat és utána már csak a tényleges áramdíjat kell 

fizetni. A tényleges felmérés után annyi a változás, hogy 144 hónap, azaz 12 év a megtérülési 

időszak, tehát a 144. hónap után már kevesebb villanyszámlát kell fizetni. A megtakarítás havi 

összege megemelkedett, így a bérleti díj megváltozott 2 511 780 Ft-ra, az karbantartási díj, a 

rendelkezésre állási díj és az eseti javítási díj nem változott. Továbbá a beruházó a 

korszerűsítés finanszírozására hitelt vesz fel, így a hitelező pénzintézet kéri az önkormányzatot, 

hogy engedélyezze az inkasszó telepítését a költségvetési számlájára. Nekünk még soha sem 

volt inkasszó a számlánkon, most sincs. Ezt a döntést nem szeretném egyedül meghozni, 

mégiscsak 12 évről van szó. Kérdés, vélemény? 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Ennek nagy rizikója nincsen. A villanyszámlát mindenképpen ki kell fizetni. Előbb-utóbb 

korszerűsíteni kell a közvilágítást. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A villanyszámla összege nem fog változni, csak kétfelé fogjuk fizetni. Egyik felét az Émász-

nak, a másik felét bérleti díjként a cégnek. 6.144.000 Ft normatív támogatást kapunk a 

közvilágításra és ebből kb. 5 millió Ft-ot fizetünk ki. Tehát bőven beleférünk a normatív 

támogatásba. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ha már egyszer eldöntöttük a korszerűsítést, ez már nem lehet akadály. 

 

Tomecz László, képviselő 

A közvilágítás egy feladat, az állam finanszírozza nekünk. Ez megmarad ugyanígy? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Persze. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Jegyző úr írt egy határozati javaslatot, felolvasom. 

 

/Felolvassa a közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése, közvilágítás bővítése és 

bérbeadásáról szóló határozati javaslatot./ 

 

Kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja határozati javaslatot, kérem, 

kézfelnyújtással jelezze.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

99/2015.(X.2.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester tájékoztatása alapján 

megismerte a közvilágítási eljárás kivitelezéséhez szükséges szerződést, illetve annak 

módosításait és a következő döntést hozza: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

aláírja az Enerin Sümeg Energetikai Kft.-vel a „Közvilágítási hálózat lámpatesteinek 

korszerűsítése, közvilágítás bővítése és bérbeadása Petőfibánya közigazgatási területén” 
tárgyú és a „Közvilágítási hálózat karbantartása és üzemeltetése Petőfibánya közigazgatási 

területén” tárgyú szerződéseket, amelyek értelmében Petőfibánya Községi Önkormányzat 

felhatalmazást ad az Enerin Sümeg Energetikai Kft.-nek, hogy a költségvetési számlájára a 

számlavezető pénzintézeténél azonnali inkasszó felhatalmazást adjon, amely felhatalmazás a 

szerződés teljes időtartamára vonatkozik. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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   


