
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 
 
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. 
§-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja.  
 
E rendelkezések alapján a Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva - a képviselő-testület tagjainak meghallgatását követően - az alábbi 
46/2020 (III. 26.) számú határozatot hozom:  
 
 

46/2020. (III. 26.) határozat 
 

Tárgy: Aszfaltjavító gép beszerzése 
 
1) Engedélyezem a MORAM CZ, s.r.o. Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1064 

Budapest, Vörösmarty u. 43., cégjegyzékszáma: 01-17-001074, adószáma: 25882894-2-42, 
bankszámlaszáma: Unicredit Bank, 10918001-00000093-27210006, képviseli: Jankó 
Zsuzsanna kereskedelmi vezető), mint Eladó cseh anyavállalata által gyártott, aszfalthibák, 
kátyúk azonnali javítására szolgáló INFRASET technológia STANDARD csomag 
összetevőit a következő összeállításban: 
- 1 db ponyvázott utánfutó 
- 2 db Topas TPS 15 infrasugárzó, 2017-es modell / 24 hó garancia/ 
- 1 db lapvibrátor 
- 1 db lombfúvó/ szívó 
- 15 zsák 20 kg-os kiszerelésű ACO 8 aszfaltkeverék/ újrahasznosított ACR aszfalt 
- 9x20l PETTRA 77B, 80%-os bitumentartalmú bitumenemulzió 
- 1 szett speciális tanúsítvánnyal rendelkező munkaeszköz (7 darab eszköz) 

beszerzését 3 701 483,- Ft + 27% ÁFA, bruttó 4 700 883,-Ft, azaz bruttó négymillió-
hétszázezer-nyolcszáznyolcvanhárom forint vételár és 44 000 Ft+ ÁFA szállítási díj összegben, 
az Önkormányzat 2020. évi költségvetés K64-es rovaton megtervezett kiadás terhére. 
 
2) A beszerzett eszközt a Falugondnokság használatába adom, felkérem Komlós Tibor 

alpolgármester, hogy a település útjainak javítását a lehető legközelebbi időpontban kezdjék 
meg. 

 
3) felkérem a jegyzőt, az adásvételi szerződés előkészítésre. 
 
 
Felelős: Komlós Tibor alpolgármester, dr. Horti István, jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

k. m. f. 



 
Tömöri Balázs s. k.                             dr. Horti István s.k. 
  polgármester                   jegyző 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szomora Csilla  
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