ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
JÁSZBOLDOGHÁZA
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1. sz. példány

12/2015.
JEGYZŐKÖNYV
(2015. november 23.)

100/2015. (XI.23.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról
101/2015. (XL23.) Képviselőtestületi Határozat
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről.
102/2015. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat
A Ciüapalota Ovoda és Bölcsőde költségvetési szervből kiváló Mesevár Ovoda tagintézmény
2015. évi költségvetésének elszámolására
103/2015. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat
Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról
104/2015. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat
Bursa Hungarica pályázat elbírálásáról
105/2015. (XI. 23.) Kéyviselő-testületi határozat
A közvilágítási, valamint tér és díszvilágítási berendezések üzeineltetéséről, karbantartásáról szóló
szerződés elfogadásáról
—

106/2015. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat
Anyag és eszközbeszerzési feladatok átadása a Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. részére
107/2015. (Xi. 23.) Képviselő-testületi határozat
A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására, és a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó 2015.évi igény benyújtásáról II. félév
—

Készült: 2 példányban
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2015. november 23-án Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soros
ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. alatti földszinti tanácskozó
termében.
Jelen vannak: Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, Menyhárt Ernő, Dr. Pap Béla, Vámosi Norbert
képviselők
Szűcs Lajos
Dr. Dinai Zoltán

-

—

polgármester
jegyző

Lakosság részéről: I fő
A polgármester köszönti a Képviselőket és a vendégeket. A polgármester megállapítja, hogy
Képviselőtestület összesen 7 főből áll, az ülésen jelen van 6 fő képviselő, Menyhárt Ernő jelezte
távollétét, az ülés határozatképes.
A napirendhez van-e más javaslat, kérdés, napirend előtti hozzászólás? Ha nincs, akkor kérem, bogy
szavazzunk.
A képviselőtestület 6 Fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
100/2015. (XI.23.’) Kénviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, és a mai ülésen a
meghívóban kiadott napirendet tárgyalja.
Határidő: 2015. november 23.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
—

—

1. Napirend
Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban
—

Szűcs Lajos: Utolsó soros Képviselőtestületi ülés szeptember 28-án volt, azóta az alábbi
eseményekről, történésekröl szeretnék beszámolni.
Elkészült a mentőállomás felépítése. Az önkormányzat vállalta a telek hátsó ~ontján a kerítés
megépítését, melyet el is végeztünk, valamint a mentőállomás előtt, a Dózsa György utcán lévő járda
felújítását is elvégeztük, amikor a mentőállomáson a nagyobb építési munkálatok befejeződtek. A
Dózsa György és Szegfű utca sarkán az összetört aszfaltot kijavítottuk. A mentőállomás építése során
több alkalommal kisebb földmunkákat végeztünk, melyért cserébe földet szállítottunk el. A
mentőállomás az épület használatbavételi engedélyét, és a működéshez szükséges engedélyeket
megkapta, és 2015. november 14-től a részleges működése megkezdődött. 2015. november 24-én,
holnap 12.00 órakor lesz a mentőállomás ünnepélyes átadása, melyre tisztelettel várom a
Képviselőket. Ezennel átadtam a mentőszolgálat invitálását. A lakosság felé a mai napon a közhírelés
megtörtént, és szeretettel várják az érdeklődőket. A pályázati projekt keretében a mentőszolgálat két új
gépjármnűvet vásárolt, melyek közül az egyik eddig Jászberényben, a másik Jászapátin teljesített
szolgálatot. Azzal a kéréssel fordultak felénk, hogy ha tudjuk, akkor l-l db navigációs készülék
beszerzésével támogassuk az itt szolgálatot teljesítő dolgozók munkáját, mert a készülék beszerzését
nem tudják máshogyan megoldani. Az önkormányzat részéről két darab készüléket vásároltunk
40.000,- Ft. értékben, és a holnapi ünnepélyes megnyitón tervezem átadni a mentőszolgálat részére.
Októberben megérkeztek a civil szervezetek által pályázaton elnyert Peugeot autók. A
Képviselőtestületi ülés szünetében meg lehet tekinteni az egyik autót, mely kiállításra került az
önkormányzat elé.
-

-
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Év végéhez közeledve a közfoglalkoztatási program is a végéhez közeledik. Már most is
kevesebb a létszám. Szeptember hónapban Joó-Kovács Balázs alpolgármester szervezésében
egy közös ebédre került sor a Strandflirdőn. Munkaidőben, ingyenesen lehetett enni, inni, de a
közfoglalkoztatottak kb. fele vett részt az ebéden, a többiek nem jöttek eb A közfoglalkoztatás
szervezése nem kötelező feladat, és ilyenkor elgondolkodunk azon, bogy milyen nagy az
érdektelenség. Az önkormányzatnak sok hasznot hajtanak végre a közfoglalkoztatás során, de
nagyon sok feladatot, törődést is jelent. Sokan nem is szeretnének ebből a közfoglalkoztatási
rendszerből kikerülni, mégsem úgy állnak a munkához, ahogyan kellene. Ennyire veszik
komolyan a munkaidőt is.
Az önkormányzat részéről részt vettünk Joó-Kovács Balázs alpolgármesterrel az Idősek
Világnapja alkalmából az „Ezüstkor” Nyugdíjasok Egyesülete által szervezett rendezvényen,
és köszöntöttük az egyesületet.
Az orvosi ügyelet által történtek egyeztetések. 2015. december 1-től változik az ügyeleti
ellátás. Az erről szóló tájékoztatást szórólap formájában a lakosság megkapta. Még mindig
vannak kérdések, mert az öt település háziorvosainak du. 16.00 órától 18.00 óráig be kell
segíteni az ügyeleti ellátásba. Ezt nem minden háziorvos vállalja. Egy telefonszámra futnak be
a segítségkérő hívások, és a diszpécser dönti el, hogy hogyan, milyen formában történik az
orvosi ellátás.
Az önkormányzat intézményeinél megkezdődött a fűtési idény. El kellett indítani a hőtermelő
berendezéseket. Az iskolában nem volt zökkenőmentes az indulás.
Pócs János Országgyűlési Képviselő felé jeleztem aggodalmamat a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által működtetett
intézményekkel kapcsolatosan, és kértem segítségét. A Klebelsberg Intézményfermtartó
Központnak kb. két millió forint összeggel tartozik az önkormányzatnak, és ez az összeg
nagyon hiányzik a költségvetésből. Az önkormányzat is kb. 2 millió forinttal tartozik
Jászalsószentgyörgy Községi Onkormányzatának.
Az Ivóvízjavító program projektje
az utcákban a tűzcsapok, tolózárak cseréje
is
folyamatban van. A projekt teljesítésével kapcsolatosan is többször kifejeztem az aggályaimat.
Mi történik akkor, ha nem fizeti ki az Unió a támogatást? 2015. október közepén kezdték el, és
30-val be kellett volna fejezniük a munkákat. A kötelezettség itt marad az önkormányzatnál.
A kutya befogással megbízott személy két alkalommal került megbízásra. Egy-egy
alkalommal 8-10 ebet fogott be, és egy kutya sem volt chippel ellátva, és beoltva. Ebben az
évben is volt a községben több kutyaharapás. A községünkön kívüli környező településeken
minden évben előfordult már veszettség. Meg kelt tenni mindent azért, hogy mi ezt elkerüljük.
Eddigi tapasztalataink alapján megállapítható, hogy a településen lévő ebeknek kb. fele van
beoltva, és az elmúlt hetek problémái miatt Dr. Dinai Zoltán jegyző úrral többször
egyeztettünk kutya ügyben, és a Jegyző eb összeírást rendelt el 2015. december 31-ig. Az eb
összeírást az önkormányzat dolgozói végzik majd folyamatosan. Ezúton is kérem a lakosok
közreműködését ehhez, és segítsék az összeíró dolgozók munkáját, hogy feladatukat
akadálymentesen tudják végezni. Kérem a lakosságot, ha az utcán kutyával találkoznak,
fényképezzék Ic, jelezzék a hivatalba, hogy minél előbb a keltő intézkedést megtegyük.
Bejárást tartottunk a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság,és a Katasztrófavédelem
munkatársaival. A kül-és belterületen lévő csatornák éves ellenőrzésének felülvizsgálata is
megtörtént. Atszervezés miatt a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság részéről ismét egy új
fiatal személy vette át a térségünket, aki most ismerkedik a tájjal. Problémának látom, hogy
amikorra átlátnák a helyzetet, akkorra 2-3 évente új személyek veszik át a munkát. Az elmúlt
időszakban a Vízügyi Igazgatóság több csatornát vett vissza a tulajdonába, melynek
rendbetételéhez pályázatot nyújtanak be. Itt szóba került a községből kivezető csatorna kotrási
és mélyítési munkáinak elvégzése, mely nagyon sokat segítene. Folyamatban van a Szolnoki
és a Pest megyei Vízügyi Igazgatóságok együttműködésében a Tápió folyó kotrási munkáinak
a tervezése, melynek egy részét már jóváhagyták. A Tápióban gazdálkodóknak nagy gondot
jelent, hogy a földterületekről nem folyik le a víz, és ezért a folyó mederkotrásra nagy szükség
van. Ez nem akadályozza meg, hogy a Tápió folyó nem önti cl az ott lévő földterületeket.
Orülök, hogy foglalkoznak a Vízügyi Igazgatóság munkatársai a problémával.
--

-
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A Képviselőtestület részéről egy pár képviselővel együtt részt vettünk az iskolai ebédlőben az
iskolakonyha által a „helyes táplálkozás” hete alkalmából szervezett vetélkedőn, bemutatón,
illetve programokon. Bízom benne, hogy sikerül az iskolakonyhának Olyan mértékben
bevezetni a gyermekétkeztetés alkalmából a szükséges reformokat, hogy az a
rendeletmódosításoknak megfeleljen.
Kértem a Magyar Közút Zrt. segítségét, hogy a Jászberénybe vezető un. Imrédi út
javítását, karbantartását végezzék el. tájékoztatásul kiosztásra került a Tisztelt
Képviselők részére a Magyar Közút Zrt. válaszlevele, hogy az utat folyamatosan
ellenőrzik, és a szükséges kátyúzási munkálatokat elvégzik, de a felújításához Uniós
pályázat benyújtására volna szükség, melyre a jövőben csak az elkészült tervek
alapján kerülhet majd csak sor. Sajnos tudjuk, hogy a következő öt évben nem fognak
annyi pénzt útfelúj ításra hasznáhii, mint az elmúlt öt évben.
2015. november 24-én érkeznek hozzánk a cseh, szlovák és lengyel polgármesterekből álló 8
fős delegáció, és 26-án mennek haza. Osszeállítottunk részükre egy programot. Holnap estére
van tervezve az iskolai ebédlőben egy közös vacsora elfogyasztása, és elbeszélgetésre a
Képviselőtestülettel. Ezúton is kérem a Képviselőket, hogy vegyenek részt holnap 18.00 órai
kezdettel a vacsorán.
Röviden ennyiben kívántam beszámolni a két ülés között történt eseményekről, tett
intézkedésekről. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nines, akkor kérem, hogy a beszámoló
elfogadásáról szavazzon a Képviselőtestület’

-

-

-

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
10112015. (XI.23.) Képviselőtestületi Határozat
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről.
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta a két ülés között történt
eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót.
Határidő: 2015’ november 23.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
—

—

2. Napirend
Előterjesztés a Cih~apalota Ovoda és Bölcsőde költségvetési szervből kiváló Mesevár Ovoda
tagintézmény 2015’ évi költségvetésének elszámolására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Laios: A CiÍi~apalota Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervből kiváló Mesevár Óvoda
tagintézmény pénzügyi elszámolása során olyan változásra került sor, melyek megkívánják az
elszámolási adatok módosítását. A módosításra az intézményünk gázszámla túlfizetés miatti
visszatérítés miatt van szükség. Novemberben gázdíj túlfizetésre 202.634,- Ft. érkezett vissza a
szolgáltatótól. A tényleges kiadás összege 16.744.186,- Ft-ról 16.541.552,- Ft-ra módosul. A bevételek
összege változatlan, az állami támogatások 13.738.400,- Ft. Ez összegek különbsége alapján az
önkormányzatunk részére 2.803.152,- Ft. működési támogatási kötelezettség jelentkezik, valamint a
333.333,- Ft. társulási hozzájárulás.
A személyi juttatások 2015. augusztus hó végén történő kifizetése még a társulásnál történt, ezért a 9
havi bér került lekönyvelésre járulékkal együtt. 8 havi bér kifizetésére érkezett támogatás, ezért az
önkormányzatunknak 1 havi bér támogatást kell továbbutalnia Jászalsószentgyörgy Községi
Onkormányzata felé, mely 1.199.600,- Ft. A társulás megszűnése után a szétválás sikeresen
megtörtént. Javaslom az elszámolás módosítását. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nines,
kérem, hogy szavazzunk.
A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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102/2015. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat
A Ci&apalota Ovoda és Bölcsőde költségvetési szervből kiváló Mesevár Ovoda tagintézmény
2015. évi költségvetésének elszárnolására

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak
szerint megtárgyalta és elfogadta az Alsó-jászsági Köznevelési Intézményfeimtartó Társulás
Ci&apalota Ovoda és Bölcsőde költségvetési szervből, 2015. augusztus 31-én kiváló Mesevár
Ovoda 20l5.évi költségvetését és módosítja a 93/2015. (X.28.) Képviselő határozatát a
202.634 Ft gázszolgáltatási díj túlfizetés szolgáltatói visszautalása miatt.
Jászboldogháza Községi Onkormányzata a Mesevár Ovoda 1-8 havi kiadásainak 1.936.885
Ft-tal történő kiegészítésére kötelezettséget vállal, valamint az óvodai köznevelési dolgozók
2015. évi augusztus havi személyi juttatására átad a 2015. évi 4/12 állami támogatási részből
1 havi köznevelési bértámogatást 1.199.600 Ft összegben.
A Képviselőtestület a fentiekről szóló megállapodás
Lajos polgármestert, hogy írja alá.

-

tervezetet elfogadja, és felkéri Szűcs

Határidő: 2015. december 20.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester,
dr. Dinai Zoltán jegyző.
Határozatról értesül:
1. Szarvák Imre polgármester, Jászalsószentgyörgy,
2. Szűcs Lajos polgármester, Jászboldogháza,
3. Jászalsószentgyörgy Községi Onlcormányzat,
4. Jászboldogháza Községi Onkormányzat,
5. dr. Kovács Kornél jegyző Jászalsószentgyörgy,
6. Dr. Dinai Zoltán jegyző Jászboldogháza,
7. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
8. Irattár
-

-

3. napirend
Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: 2013. november 24-én fogadta el a Képviselőtestület a Helyi Esélyegyenlőségi
Programot. Kétévente felül kell vizsgálni. A pályázatokban csak Úgy vehetünk részt, ha rendelkezünk
Helyi Esélycgyenlőségi Programmal. A felülvizsgálatot Berkó -Fejes Györgyi és Csinger Rozália
végezték. Továbbképzésen, szakmai egyeztető fórumon vettek részt, és a szükséges tematika alapján
elkészítették a felülvizsgálatot, és az írásos anyagban alapján az aktuális adatokkal egészítették ki.
Javaslom, hogy a módosításokkal együtt fogadja el a Képviselőtestület.
A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
103/2015. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat
Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Helyi Esélyegyenlőségi
Programot felülvizsgálta, és a módosításokkal együtt elfogadta.
Határidő: 2015. november 24.
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Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán jegyző

4. Napirend
Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag
megtárgyalására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző

támogatásáról

szóló

rendelet

—

tervezet

Szűcs Lajos: Átadom a szót a Jegyző Úrnak.
Dr. Dinai Zoltán: Barna kőszén támogatás igényléséről döntött a Képviselőtestület. A szociális célú
széntámogatásra igényelt pénzt megkaptuk.
A rendelet tervezet aktualizálása megtörtént. A
jogosultság feltételei az előző évhez képest nem változtak. Javaslom, hogy fogadja el a
Képviselőtestület.
Szűcs Lajos: Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs kérdés, a rendelet-tervezetet elfogadásra
javaslom. Kérem, szavazzunk.
A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
8/2015. (XI.24.) Önkormányzati Rendelet
A szociális célú tüzelőanyag támogatásról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5. Napirend
Előterjesztés a 2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Onkormányzati Osztöndíjpályázatok
elbírálásának megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
..

Szűcs Lajos: Megkérem Kobela Margitot, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy
ismertesse, hogy milyen szempontok alapján állt össze a javaslat?
Kobela Mar~it: A 400.000,- Ft költségvetési keretből 315.000,- Ft került felhasználásra. Osszcsen 10
pályázó volt, ebből 8 „A” típusú, és 2 „B” típusú pályázat érkezett. A javasolt összegek 1.500,3.500,- Ft. között kerültek megállapításra. Az elbírálás az előző évekhez hasonlóan, a jövedelmi és
egyéb szociális viszonyok alapján az érvényes jogszabályi előírások szerint történt. Javaslom a
pályázatok támogatását.
Szűcs Lajos: A javasolom, hogy a támogatásra javasolt összegeket fogadja a Képviselőtestület.
Kérem, hogy szavazzunk.

-

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
104/2015. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat
Bursa Hungarica pályázat elbírálásáról

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete Bursa Hungarica Felsőoktatási
Onkormányzati Osztöndíjpályázat 2016. évi elbírálásáról
Jászboldogháza község Onkormányzatának Képviselőtestülete az 5 l/2007.(III.26.) Korm. Rendelet
alapján bírálta el a 2015/2016. II. félévére és a 2016/2017. tanév I. félévére vonatkozó
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatokat.
„A” típusú pályázó: 8 fő
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„B” típusú pályázó: 2 fő
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján az alábbiak szerint került
meghatározásra: (1 főre eső jövedelem)
0. Ft

—

50.001,- Ft.

—

50.000,- Ft.

3.500,- Ft/hó

3 fő

60.000,- Ft.

2.500,- Ft/hó

5 fő

1.500,- Ft/hó

2 fő

60.000,- Ft felett
-

A „B” típusú pályázók esetében az ösztöndíj három évre szól. Az „A” típusú pályázók részére 10
hónapra kerül megállapításra a támogatás, a „B” típusú pályázók 5 hónapra kapják, mivel 2016.
szeptembertől kezdik felsőfokú oktatási intézményben tanulmányaikat.
A pályázók részére nyújtott pénzügyi támogatást a határozat mellékletét tartalmazó bírálati lap
tartalmazza, melyet a Képviselőtestület elfogadott.
Határidő: 2015. december 7.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán jegyző
Sasné Szöllősi Anita pénzügyi ügyintéző
pályázók
—

—

—

—

6. Napirend
Előterjesztés közvilágítási, valamint tér
és díszvilágítási berendezések üzemeltetéséről,
karbantartásáról szóló szerződés megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
—

Szűcs Lajos: 3 évre 2012-ben kötöttünk a közvilágítás szolgáltatására szerződést az B-ON által
üzemeltetett EH-SZER Kft-vel, melyet Debrecenből irányítottak. 600.000,- Ft/év üzemeltették a
közvilágítást a településen. Lámpatestenként van megállapítva az ár, mely összegért javítják,
karbantartják, cserélik az izzót. Nehezen tudtuk kiharcolni, hogy ne 5 éves, hanem csak 3 éves
szerződést kössünk. Az B-ON Kft-je, mely a közvilágításokat üzemeltette, 2015. szeptember hónapban
megszűnt, és a feladatokat átadták házon belül másnak. November végével lejár a szerződésünk, és az
E-ON a közvilágítás üzemeltetésével már nem foglalkozik. Ezért most SJSRADE KR képviseletében
megkeresett ugyanaz a személy, aki három évvel ezelőtt. Ez a cég nagyfejlődésen ment keresztül, nagy
városok közvilágítási fejlesztését végezték. Az országban Ok uralják a közvilágítás piacát, mind
fejlesztésben, mind az üzemeltetésben. Más cégtől ajánlatot nem kaptunk. Az üzemeltetésre jobb árat
kínálnak, és ami még nagyon fontos, hogy rövidebb kiszállási időt. Eddig két hét volt, amit
szerződésben vállaltak. Nem tudjuk, hogy hogyan tudják betartani ezeket a feltételeket. Nekik nem az
üzemeltetés az üzlet, hanem az lesz, ha majd tudunk együtt korszerűsítésre (LED izzók) pályázni. A
környező városok felújítását mind Ok újították fel, Uniós támogatással LED fényforrással szereltek
fel, és lecserélték a régi lámpatesteket. Uniós támogatás nélkül nem kívánjuk felújítani a közvilágítást.
Lízingelni nem akarjuk, mert hosszú évekig fizethetnénk. Javaslom, hogy bízzuk meg a céget egy évre
a közvilágítás üzemeltetésével. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem,
hogy szavazzunk.
A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
105/2015. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat
A közvilágítási, valamint tér és díszvilágítási berendezések üzemeltetéséről, karbantartásáról szóló
szerződés elfogadásáról
—

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta, és elfogadja a SISTRADE
KIt 7623 Pécs, Megyeri út 26. „ A közvilágítási, valamint tér és díszvilágítási berendezések
üzemeltetéséről, karbantartásáról szóló” ajánlatát és megbízza Szűcs Lajos polgármestert a szerződés
megkötésével, és aláírásával.
—

107

Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán —jegyző
Sasné SzöHősi Anita pénzügyi ügyintéző
SISTRADE KR. 7623 Pécs, Megyeri út 26. dr. Puskás András ügyvezető
-~

—

—

—

7. Napirend
Előterjesztés önkormányzati feladat átadására a Jászboldogházi Településfejlesztő KR. részére
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Egyre többet foglalkoztunk azzal, hogy ha az önkormányzatok finanszírozása Így marad,
akkor hogyan tudunk az önkormányzat részére minél több támogatást igényelni’ Mint lehetséges
megoldásként szóba jött, vonjuk be az önkormányzat által alapított Jászboldogházi Településfejlesztő
KIt-t, és valamilyen feladatot adjunk át részükre. Javaslom, hogy az önkormányzatnál és
intézményeknél történő anyagbeszerzést adjuk át a Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. részére. Igy
több állami finanszírozást kaphatunk a feladatokhoz, az állami normatíva ugyan annyi lesz, de több
kiegészítő támogatást tudunk majd kérelmczni. Ugy szeretnénk ezt megvalósítani, bogy az
önkormányzatnál és az intézményeknél lévő dolgozók nc kerüljenek hátrányba az átszervezés miatt’
Dr. Dinai Zoltán: Polgármester Ur elmondta a lényeget. Javaslom, hogy az elmondottak alapján a
megállapodást készítsük elő, és a következő Képviselőtestületi ülésre jóváhagyás céljára terjesszük be.
Szűcs Lajos: Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem a Tisztelt Képviselőtestületet,
hogy szavazzunk.
A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
106/2015. (XI. 23.~ Képviselő-testületi határozat
Anyag és eszközbeszerzési feladatok átadása a Jászboldogházi Településfejlesztő KR. részére
Jászboldogháza község Önkormányzati Képvisclőtestülete 2016. január 1-től az önkormányzatnál és
intézményeinél anyag, és eszközbeszerzéssel kapcsolatos feladatokat átadja a Jászboldogházi
Településfejlesztő KR. részére.
Felkéri Dr. Dinai Zoltán jegyzőt, és Szűcs Lajos polgármestert a megállapodásról szóló szerződés
előkészítésére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán jegyző
Sasné Szöllősi Anita pénzügyi ügyintéző
Jászboldogházi Településfejlesztő Kit Vadkerti Tivadar ügyvezető
—

—

—

—

—

8. Napirend
Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Októberben kérelemmel fordultunk a Belügyminisztériumban Pogácsás Tibor
Önkormányzati Allamtitkár Urhoz, hogy a rendkívüli önkormányzati támogatások igénylésére
szolgáló ebr42-es felületet nyissák meg az önkormányzat részére, mert a második félévben is
működési támogatás iránti pályázatot kívánunk benyújtani. Még írásbeli válasz nem érkezett meg, de
érdeklődésünkre azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a pályázatot 2015. november 30-áig benyújthatjuk.
2015. augusztus 31-én megszűnt az Alsó- Jászsági Intézményfenntartó Társulás, melynek keretében az
önkormányzat a Jászboldogházi Mesevár Ovodát működtette. A társulás kezdetétől ki kellett
egészíteni a normatív finanszírozási támogatást, hogy az óvoda biztonságosan tudjon működni.
Jászalsószcntgyörgy Községi Onkormányzat, mint gesztor önkormányzat felé 2015. évi elszámolása
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szerint még fennálló tartozásunk 1.936.885,- Ft. Az Óvoda működtetésének átvételét követően
szembesült az önkormányzat azzal a ténnyel, hogy egy óvónő részére 2015. október hónapban 25 éves
jubileumi jutalom esedékes. Az önkormányzat bankszámláinak egyre csökkenő egyenlege kiemelten
mutatja az önkormányzat nagymértékben romló pénzügyi helyzetét. Az önkormányzat a
legkörültekintőbb gazdálkodás ellenére sem tudja időben kifizetni a szállítói tartozásait. A feltorlódott
és folyamatosan torlódó számlák azonban még késedelmi pótlék díjjal is terheltek lesznek. Pályázni
kívánunk az alábbiak szerint: Ovodai feladatok ellátására 2.502.685,- Ft
kulturális feladatok
ellátására 35.825,- Ft., településüzemeltetési feladatok ellátására 587.183,- Ft, egészségügyi
alapellátásra 41.922,- összesen: 3.167.615,- Ft. Javaslom a pályázat benyújtását.
Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy
szavazzunk.
‚

A képviselőtestület 6 FÓ jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
107/2015. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat
A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására, és a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó 201 5.évi igény benyújtásáról II. félév
Jászboldogháza Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C Törvény 3. melléklet 1.7. és a 111.4.pontjában kapott felhatalmazás
alapján támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására, és a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Erről: I.) MAK Szolnok
2.) Szűcs Lajos polgármester helyben
3.) Dr. Dinai Zoltán jegyző helyben
4.) Sasné Szöllősi Anita Gazdálkodási ügyintéző helyben
5.) Irattár helyben értesül.
-

Szűcs Laios: Köszönöm a részvételt, a nyílt ülést bezárom, és zárt ülésen folytatjuk tovább a
Képviselőtestületi ülést.

4~Lajos)
polgármester

~aiZoltá
jegyző

Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
E LN O KETO L
12/2015.
MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghivom a Képviselő-testület munkatervében szereplő soros ülésre
2015. november 23-án, hétfőn délután 15,00 órára

AZ ÜLÉS HELYE; Közsésháza Tanácskozó terme
Javasolt napirendi pont:

1.!

Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban
—

2.!

Előterjesztés a Cif~apalota Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervből kiváló Mesevár Óvoda
tagintézmény 2015. évi költségvetésének elszámolására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester írásban, szóban
—

3.!

Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program feliilvizsgálatára
Előadó: Szűcs Lajos polgármester írásban, szóban
—

4.!

Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag
megtárgyalására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző

tániogatásáról

szóló

rendelet

5.!

Előterjesztés a 2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok
elbírálásának megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban

—

tervezet

—

6.!

és díszvilágítási berendezések üzemeltetéséről,
karbantartásáról szóló szerződés megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester írásban, szóban
Előterjesztés közvilágítási, valamint tér

—

—

7.!

Előterjesztés önkormányzati feladat átadására a Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. részére
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban
—

8.!

Egyebek

Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban
A temetőről és a temetkezésről szóló rendelet módosítására javaslat
Iskolai intézmények felújítási tervének készítése
Gépjárművek használatáról
—

-

-

-

-

Otthonterenitési támogatási kérelmek megtárgyalása Zárt ülés
Eloado Kobela Margit Szociahs es Egeszsegugyi Bizottsag elnoke
-

Jaszboldoghaza, 2015 november 18
~‚

Szucs Lajos
polgarmester

~C~~cL
Napirendipont
Jászalsószentgyörgy/Jászboldogháza Községi Onkormányzat Képviselő-testülete
2015. november ..-ei soros, nyílt ülésére
.

..

ELŐTERJESZTÉS
A Cifrapalota Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervből kiváló
Mesevár Ovoda tagintézmény
2015. évi költségvetésének elszámolásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Alsó-jászsági Köznevelési Intézményfemitartó Társulás 2015. augusztus 31-ej jogutód
nélküli megszűnése kapcsán, valamint a Ci&apalota Ovoda és Bölcsőde költségvetési
szervből kiváló Mesevár Ovoda tagintézmény 2015. évi költségvetésének elszámolása, a
Jászboldogháza és Jászalsószentgyörgy Onkormányzata között az alábbiak szerint módosul:
A Mesevár Óvoda mindösszesen kiadása a 2015. októberi előterjesztés/határozat után
módosult, mert novemberben gázdíj túlfizetésre 202.634 Ft érkezett vissza a Tigáz
szolgáltatótól. Ennek figyelembe vételével a tényleges kiadás összege módosul 16.744.186 Ft
ról 16.541.552 Ft-ra. A bevételek összege változatlan, mindösszesen az állami támogatások
13.738.400 Ft.
A fenti összegek különbsége alapján Jászboldogháza Községi Önkormányzat részére
2.803.152 Ft működési támogatási kötelezettség jelentkezik, valamint a 333.333 Ft társulási
hozzájárulás.
A személyi juttatások 2015. augusztus hó végén történő kifizetése még a társulásnál történt,
ezért 9 havi bér került lekönyvelésre járulékkal együtt. Az állami támogatás 8/12 része alapján
8 havi bér kifizetésére érkezett támogatás, ezért Jászboldogháza Községi Onkormányzatának
1 havi bér támogatást kell továbbutalnia Jászalsószentgyörgy Községi Onkorrnányzata felé.
Ugyanis a 4/12 rész állami támogatás kapcsán 4 havi bér támogatást kap, de csak 3 havi bér
terhelést tud lekönyvelni (okt. nov, dec.). Az óvodai nevelés feladat átadása májusban az
ebr42 programban rögzített adatok alapján, az eredmény táblázatban közölt óvodapedagógus
bértámogatás 4/12 részre 3.598.400 Ft, az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők
bértámogatása 1.200.000 Ft, összesen 4.798.400 Ft. Ebből 1 hónapra jutó állami támogatás
1.199.600 Ft, melyet Jászboldogháza Községi Onkormányzatának tovább kell adnia
Jászalsószentgyörgy Onkormányzatának.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Mesevár Óvoda 2015. évi költségvetésének
módosított elszámo lását szíveskedj en megtárgyalni, majd elfogadni.

Jászalsószentgyörgy, 2015. november 11.

Tisztelettel:

Szarvák Imre
polgármester

—F

./2015. (XI.) Képviselő-testületi határozat
A Cifrapalota Óvoda és Bölcsőde költségvetési szen’ből kiváló Mesevár Óvoda
tagtntézmény 2015. évi költségvetésének elszámolására

Jászalsószentgyörgy/Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és elfogadta az Alsó-jászsági Köznevelési
Intézményfeimtartó Társulás Ci&apalota Ovoda és Bölcsőde költségvetési szervből, 2015.
augusztus 31-én kiváló Meseház Ovoda 2015.évi költségvetését és módosítja a
/2015.
(X...) Képviselő határozatát a 202.634 Ft gázszolgáltatási díj túlfizetés szolgáltatói
visszautalása miatt.
Jászboldogháza Községi Önkorniányzata a Mesevár Óvoda 1-8 havi kiadásainak 1.936.885
Ft-tal történő kiegészítésére kötelezettséget vállal, valamint az óvodai köznevelési dolgozók
2015. évi augusztus havi személyi juttatására átad a 2015. évi 4/12 állami támogatási részből
1 havi köznevelési bértámogatást 1.199.600 Ft összegben.

Határidő: 2015. december 20.
Felelős: Szarvák Imre polgármester/ Szűcs Lajos polgármester,
dr. Kovács Kornél jegyző/dr. Dinai Zoltán jegyző.
Határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szarvák Imre polgármester, Jászalsószentgyörgy,
Szűcs Lajos polgármester, Jászboldogháza,
Jászalsószentgyörgy Községi Onkormányzat,
Jászboldogháza Községi Onkormányzat,
dr. Kovács Kornél jegyző Jászalsószentgyörgy,
Dr. Dinai Zoltán jegyző Jászboldogháza,
Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal
Irattár
-

-

2015

—

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

2~.

2013. november 24.- én lett elfogadva a HEP, melynek célcsoportjai
mélyszegénységben élők és romák
gyermekek
nők
idősek és
fogyatékos személyek.
Az öt célcsoportot tekintve az elemzés 4 pillére
oktatás
foglalkoztatás
egészségügy
lakhatás és szociális helyzet.
A HEP elkészítésének koordináló központja a Türr István Képző és Kutató Intézet. Az adatokat a
következő helyekről gyűjtöttük össze: TEIR, KSH-TSTAR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal,
önkormányzati adatok, helyi adatok.
A HEP felülvizsgálatára kétévenként kerül sor, 2015. november 24. az első felülvizsgálat határideje.
A HEP két részből áIl, helyzetelemzés és intézkedési terv. Az öt célcsoportra 10 intézkedési tervet
készítettünk, melyből eddig 8 valósult meg, ezeknek a sikerességből és a lakosság igényéből
adódóan az Újra kitűzését rendelhetjük el.
Gyermekek:
Népesedjünk!
Vigyáznak a gyermekünkre.
Idősek:
Rend a ház körül.
Nagyszülők és az internet.
Nők:
Edesanyák Újra a munkában.
Boldog baba-mama.
Fogyatékos személyek:
Zavartalan közlekedés.
Fontosak az adatok.
A HEP megléte szükséges a pályázati források igénybevételéhez, bármikor bővíthető.
-

-

-

-

-

-

-

A HEP Írói: Berkó-Fejes Györgyi és Csinger Rozália
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Jászboldogbáza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2015. (
)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a szociális célú tüzelőanyag támogatásról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdés
alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
(1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi JR. törvény 2. ~ és 25. ~ (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. ~ E rendelet hatálya kiterjed Jászboldogbáza község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és
ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.
2. Eljárási rendelkezések
2. ~ A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására a települési támogatásról szóló 1/2015.
(11.24.) önkormányzati rendelet 15. ~-ában foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni.
3. A jogosultság feltételei
3. ~ (1) A támogatásra elsősorban azjogosult, aki
a) aktív korúak ellátásában,
b) időskorúak járadékában,
c) települési támogatásban vagy
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban, feltéve, ha a kérelmező csa
ládjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a 150%-át, egyedül élő esetén a 250%-át és a lakásának fütését széntüzelésre alkalmas
tüzelőberendezéssel biztosítja.
(2) A támogatás méltányosságból is megállapítható annak a személynek vagy családnak, aki létfenn
tartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan bekövetkezett vagy tartósan
fennálló 1étfem~tartási problémákkal küzd
(3) A szociális célú tüzelőanyag támogatásról, méltányossági jogkör gyakorlásáról, ajogosulatlanul és
rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszatérítésének elrendeléséről, illetve niéltányosságból tör
ténő megállapításról a Szociális és Egészségügyi Bizottság jogosult dönteni.
(4) Háztartásonként legfeljebb 10 q szén adható.
4. Záró rendelkezések
5. ~ (I) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2016. március 31-én hatályát veszti.
Jászboldogháza, 2015
Szűcs Lajos
polgármester

dr. Dinai Zoltán
jegyző

—H—

Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2015. (XI.24.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a szociális célú tüzelőanyag támogatásról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdés
alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 1 3.~
(1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi IIJ. törvény 2. ~ és 25. ~ (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. * E rendelet hatálya kiterjed Jászboldogháza község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és
ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.
2. Eljárási rendelkezések
2. ~ A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására a települési támogatásról szóló 1 2015.
(11.24.) önkormányzati rendelet 15. *-ában foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni.
3. A jogosultság feltételei
3. ~ (I) A támogatásra elsősorban azjogosult, aki
a) aktív korúak ellátásában,
b) időskorúak járadékában,
c) települési támogatásban vagy
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban, feltéve, ha a kérelmező csa
ládjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a 150°o-át, egyedül élő esetén a 250%-át és a lakásának fűtését széntüzelésre alkalmas
tüzelőberendezéssel biztosítja.
(2) A támogatás méltányosságból is megállapítható annak a személynek vagy családnak, aki létfenn
tartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan bekövetkezett vagy tartósan
fennálló létfenntartási problémákkal küzd
(3) A szociális célú tüzelőanyag támogatásról, méltányossági jogkör gyakorlásáról, a jogosulatlanul és
rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszatérítésének elrendeléséről, illetve méltányosságból tör
ténő megállapításról a Szociális és Egészségügyi Bizottság jogosult dönteni.
(4) Háztartásonként legfeljebb 10 q szén adható.
4. Záró rendelkezések
5. ~ (I) Eza rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2016. március 31-én hatály~veszti.
Jászboldogh’za 2015. november

polgármester

jegyző

Kihirdetve: Jászboldogháza, 2015. november 24.
dr.D .iZolt’
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KÖZVILÁGÍTÁSI, VALAMINT TÉR ÉS DÍSZVILÁGÍTÁSI BERENDEZÉSEK
ÜZEMELTETÉSÉRŐL, KARBANTARTÁSÁRÓL
SZÓLÓ SZERZŐDÉS
-

mely létrejött egyrészről
Jászboldogháza Község Onkormányzata (továbbiakban: Onkormányzat)
címe: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi Ferenc utca 27.
adószáma
képviseletében: Szűcs Lajos polgármester
másrészről
SISTRADE Kft. (továbbiakban: Szolgáltató)
székhelye: 7623 Pécs, Megyeri Út 26.
cégjegyzékszáma: 02-09-076242
adószáma: 22934569-2-02
bankszámláját vezető hitelintézet Raiffeisen Bank Zrt. és bankszámlaszáma:
12072552—01235664- 00100002
képviseletében: dr. Puskás András ügyvezető
együttes említésük esetén Felek között „Közvilágítási, valamint tér
és díszvilágítási
berendezések üzemeltetése, karbantartása Jászboldogh&a településen”, a mai napon az alábbi
feltételekkel:
-

1. PREAMBULUM
1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. ~ (1)
bekezdés 2. pontja szerint az Oiikormányzat feladata tekintettel a villamos energiáról
szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (továbbiakban: Törvény) 3. * 39-40. pontjaiban
foglaltakra és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és annak végrehajtási
rendeletének vonatkozó rendelkezéseire a közvilágításról történő gondoskodás.
—

-

II. SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA

1. Közvilágítási berendezések üzemeltetése
1.1 A Szolgáltató az Önkormányzat közigazgatási területén felszerelt köz- ás térvilágítási
berendezések aktív elemeit a IV. pontban meghatározott díjazás ellenében, a jelen
szerződés 1.sz. mellékletében meghatározott minőségi jellemzők betartásával
üzemelteti.
-

1.2 Aktív közvilágítási elemnek minősülnek a közvilágítási és díszvilágítási lámpatestek és
a működésükhöz, elhelyezésükhöz tartozó elemek (bekötővezetékek, kötőelemek,
egyedi túláramvédelmi készülékek, szerelő lapok, előtétek, gyújtók, fényforrások, és a
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lámpatestek egyéb elemei (sorkapcsok, a belső vezetékezés, foglalat, tükör, bura,
tömítés, lámpatest-ház) továbbiakban együttesen: közvilágítás aktív elemei.
1.3 A Szolgáltató folyamatosan fogadja a lakossági és önkormányzati közvilágítási
hibabejelentéseket telefonon, illetve elektronikus formában, mely hibabejelentések
alapján a javítást a minőségre vonatkozó előírásoknak megfelelően elvégzi.
1.4 A Szolgáltató köteles havonta egy alkalommal helyszíni bejárás lefolytatásával
ellenőrizni az egyes berendezések működőképességét valamint erről jegyzőkönyvet
felvenni azzal, hogy ezt köteles legkésőbb a felvételt követő 8 napon belül megküldeni
az Onkormányzat részére.
1.5 A harmadik személy által elkövetett szándékos vagy gondatlan rongálásról helyszíni
jegyzőkönyvet kell felvennie a Szolgáltatónak, melyet 8 napon belül az
Onkormányzatnak meg kell küldenie. Az ilyen esemény kezelése nem tárgya jelen
szerződésnek.
2. Hibabejelentés fogadása:
2.1 Jelen szerződés megkötését követő 10 napon belül Szolgáltató Jászboldogháza Község
lakosságát legalább egyszer a helyi nyomtatott és/vagy elektronikus fórumokon
keresztül tájékoztatja arról, hogy a hiba-bejelentéseket jelen szerződés III. 11.2.2. ás
11.2.3. pontjában meghatározott elérhetőségeken fogadja;
2.2 Jelen Szerződés időtartama alatt Szolgáltató a Berendezésekkel kapcsolatos hiba
bejelentéseket jelen szerződés III. 11.2.2. ás 11.2.3. pontjában meghatározott
elérhetőségeken írásban, telefonon, internetes hiba bejelentő felületen, vagy e-mail
útján fogadja, és a hibákat javítja a minőségre vonatkozó előírásoknak megfelelően;
2.3 A Hálózati Engedélyes feladatkörébe tartozó, a Szolgáltató tudomására jutott hibákat
Szolgáltató haladéktalanul jelzi a Hálózati Engedélyes felé
2.4 Jelen szerződés mellékletét képezi a Berendezések teljesítményét és mennyiségi
adatait, a Törvény 3. * szerinti Csatlakozási pontra ás Csatlakozó berendezésre
vonatkozó adatokat, információkat tartahnazó nyilvántartás.
2.5 A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés alapján a Szolgáltató
kötelezettséget vállal a II. 1-2. pontban meghatározott tárgyú szolgáltatás
eredményfelelő séggel történő teljesítésére, az Onkormányzat pedig a szolgáltatási
díj megfizetésére.
3. Fogalom meghatározások
3.1. Közvilágítási berendezés
A Szerződés szempontjából közvilágítási berendezésnek minősülnek az alábbi elemek:
Aktív elemek:
fényforrások és lámpatestek a tartozékokkal (gyújtó, előtét, foglalat, szerelőlap,
sorkapcsok, tükör, fázisj avító kondenzátor, egyedi túl-áramvédelem, búra, tömítés)
együtt, bekötő vezetékek, kötőelemek.
A Szerződés szempontjából nem minősül a közvilágítási berendezés részének
2

Passzív elemek:
a kizárólag közvilágítási célú tartószerkezetek (oszlop, oszlopkar, útátfeszítés)
a kizárólag közvilágítás villamos energia ellátását szolgáló vezetékrendszer (Pl.
közvilágítási kábel, közvilágítási kapcsolószál, valamint az ahhoz tartozó tápponti
kapcsoló- védelmi és szabályzó berendezés)
—

—

a közvilágítás villamos energia felhasználását, illetőleg üzemidejét mérő berendezés
a közvilágítás ki- és bekapcsolását vezérlő rendszer (készülék, átviteli út,
berendezés, stb.). Többcélú vezérlési rendszer esetén azonban annak csak kizárólag
a közvilágítás célját szolgáló része (p1. távvezérlési parancsvevő készülék)

—

—

Nem a közvilágítási berendezés része továbbá:
Azok az épületfalak, ill, építmények, amelyre közvilágítási berendezést szereltek.
Azok a más célú berendezéseket szolgáló tartószerkezetek, amelyekre közvilágítási
berendezést is szereltek. Ezek csak abban az esetben és olyan mértékig tekinthetők a
közvilágítási berendezés részének, ha és amely mértékig erre vonatkozóan a
közvilágítási berendezés üzemeltetője és a más célú berendezés üzemeltetője írásban
megállapodott.
Többcélú vezérlési rendszer esetén a berendezés nem közvilágítás célját szolgáló
részei.
Egy berendezés alatt egy település közigazgatási területének, illetve a Felek megállapodása
szerint annak jól körülhatárolt részének közvilágítási berendezését értjük.
—

—

—

—

—

3.2. Létesítés, karbantartás
Közvilágítási létesítése: Új berendezés létesítése, illetőleg meglevő közvilágítási
berendezés felújítása, bővítése, átalakítása, korszerűsítése (a továbbiakban együtt:
létesítés)
Üzemeltetés, karbantartás: Minden, a közvilágítási berendezések folyamatos ás
biztonságos üzemének fenntartása, a meghibásodások megelőzése vagy előfordulási
számuk csöklcentése érdekében végzett tevékenység (A felújítás az elhasználódott
tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló
beavatkozásokat, míg a karbantartás a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan,
biztonságos üzemeltetését szolgáló beavatkozásokat foglalja magában (2000. évi
CX. törvény a számvitelről))
—

—

3.3. Korlátozások
A Szerződés hatálya nem terjed ki a közvilágítási berendezés aktív elemeinek
villamos energia ellátását biztosító közvilágítási elosztó hálózat, valamint a be- és
kikapcsolást biztosító vezérlőjel rendelkezésre állására és üzemeltetésére, azt a
Felhasználó a területileg illetékes elosztói engedélyessel kötött hálózathasználati
szerződés alapján biztosítja a mindenkor érvényes jogszabályi feltételek alapján
—

—

—

A Szerződés hatálya nem terjed ki a közvilágítási berendezés működéséhez
szükséges villamos energia ellátásra
A Szerződés hatálya nem terjed ki további új közvilágítási berendezések létesítésére,
a meglévő közvilágítási berendezések felújítására korszerűsítésére.
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4. Teljesítés helye
4.1. A szolgáltatás teljesítésének helye
Az Önkormányzat közigazgatási területén lévő, a mellékletben szereplő közvilágítási
berendezések aktív elemei (fényforrások és lámpatestek a tartozékokkal gyújtó, előtét,
foglalat, szerelőlap, sorkapcsok, tükör, fázisjavító kondenzátor, egyedi túl-áramvédelem, búra,
törnítés együtt, bekötő vezetékek, kötőelemek).
-

-

4.2. A szolgáltatás teljesítési határa
A teljesítés határa a 3.1.pontban szereplő aktív elemként leírt részek üzikai határa. Ezen belül:
közös oszlopsoros hálózat: a közvilágítási kapcsolószál és a lámpa bekötő vezetékének
összekötési pontja, az áramkőtés nélkül;
önálló légvezetékes hálózat: a szabadvezeték és a lámpa bekötő vezetékének
összekötési pontja, az áran*ötés nélkül;
önálló földkábeles hálózat: a lámpahelyen lévő első túl-áramvédelmi készülék elmenő
kapcsa és a lámpa bekötő vezetékének összekötési pontja, a kötőelem nélkül.
átfeszítés I falba épített kábel: a lámpa bekötő vezeték és a szigetelt szabadvezeték
összekötési pontja az áramkőtés nélkül.
—

—

—

—

III. JELEN SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGOK ÉS
KÖTELEZETTSÉGEK
1. A Szolgáltató vállalja a Berendezések üzemeltetéséhez, karbantartásához, valamint az
átviteli és elosztó, közcélú hálózatokhoz történő hozzáféréshez szükséges engedélyek,
hozzájárulások beszerzését, valamint az E.ON Tiszántúli Aramhálózati Zrt-vel üzemviteli
megállapodás megkötését.
2. Szolgáltatónak jelen szerződés II. pont szerinti tevékenysége során messzemenően
ligyelembe kell vennie minden hatályos biztonsági, munkavédelmi, környezetvédelmi előírást,
a vonatkozó jogszabályokat, valamint a lakosság egészségének és az élő környezet épségének a
lehetőségek szerinti maximális védelmét. Ezek megtartása és megtartatása a Szolgáltató
feladata.
3. A munkavégzéshez szükséges engedélyeket, illetve szakhatósági engedélyeket a
Szolgáltató szerzi be, és a tevékenység szakmai irányítását biztosítja.
4. A Szolgáltató az esetlegesen keletkező károk fedezetének biztosítékául csatolja a szakmai
felelősségbiztosítási szerződés (SZ/2. sz. melléklet) másolati példányát és a díjtizetést
igazoló bizonylatot. Szolgáltató köteles a biztosítási szerződés hatályát a szerződés teljes
időtartama alatt fenntartani.
5. Teljesítési határidők
A meghibásodott (nem működő) közvilágítási berendezés aktív elemét a Szolgáltató
köteles mielőbb, de legkésőbb a saját felderítésétől, vagy az Onkormányzattól, illetve
harmadik fél részéről történő hibabejelentéstől számítva:
4

—

—

—

kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint nagy forgahnú csomópontokban fellépő
hiba esetén, 48 órán belül kijavítani, üzemképessé tenni.
országos közutak átkelési szakaszain fellépő egyedi hiba, vagy bárhol fellépő
csoportos hiba (egymás melletti 3 vagy több lámpahely hibája) esetén, 8 napon
belül, egyéb helyen fellépő hiba esetén, 14 napon belül kijavitani, üzemképessé
tenni.
Passzív elem meghibásodása esetén a javítási határidő a passzív elem hibaelhárítás
befejezésétől kezdődik.

6. A Szolgáltató jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit személyesen illetve alvállalkozó
közreműködésével láthatja el. Szolgáltató a jogosan igénybevett alvállalkozó
tevékenységéért Úgy felel mintha a munkát maga végezte volna el, az alvállaUcozó illetve
harmadik személy jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is,
amely a nélkül nem következett volna be. Jogosan igénybe vett alvállalkozónak minősül
azon alvállalkozó, akinek igénybevételéhez a Megrendelő előzetesen hozzájárult.
7. Hibás vagy hiányos teljesítés esetén a Szolgáltató köteles a nem megfelelő
minőségben teljesített, vagy nem teljesített szolgáltatást ennek szolgáltatói észlelését
követően haladéktalanul, ill. az Önkormányzat felhívását követően saját költségén
haladéktalanul ismételten elvégezni.
-

-

8. A Szolgáltató vállalja, hogy
8.1. ha a szerződést nem teljesíti, az éves szolgáltatási díj 10 %-ának megfelelő
mértékű meghiÚsulási kötbért,
8.2. ha saját hibájából késedelmesen teljesít, napi 100,- Ft/Erintett Berendezés
(lámpaoszlop) késedelmi kötbért fizet az Onkormányzat számára. A kötbér
mértéke azonban nem lehet több a mindenkori havi szolgáltatási díj 10 %-ánál.
9. A Szolgáltató késedelmes teljesítése esetén az Önkormányzat a késedelmes teljesítés
arányának alapján kiszámítandó kötbér összegét jogosult a kötbérigény felmerülését
követő számlában vagy számlákban feltüntetett ellenszolgáltatás összegéből a
számviteli szabályok betartása mellett beszámítani.
10. Az Önkormányzat jogosult a Szolgáltató jelen szerződéssel kapcsolatos tevékenységét a
Szolgáltató munkatársának jelenlétében vagy tőlük függetlenül helyszíni bejáráson
ellenőrizni. A helyszíni bejárásról Onkormányzat minden esetben köteles előzetesen
értesítést küldeni a Szolgáltatónak. A helyszíni bejárásról a Felek kötelesek jegyzőkönyvet
felvenni. Ezt követően a Felek 5 napon belül egyeztetnek az esetlegesen szükséges
intézkedések megtételéről.
11. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően tájékoztatják
egymást a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, valamint minden olyan kérdésről
(tény, adat, körülmény, tevékenység), amely jelen szerződés teljesítésére kihatással lehet.
12. A Felek közötti kapcsolattartás módja: tértivevényes levél, fax, e-mail, szükség esetén
telefon, írásbeli feljegyzéssel való haladéktalan megerősítéssel. A Felek jelen szerződéssel
kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:

S

12.1.

Önkormányzat által a kapcsolattartásra kijelölt személy(ek):
Kapcsolattartó személy: Szűcs Lajos,
Cím: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi Ferenc utca 27.
Telefon: 57/460-011
Telefar
E-mail: pQjgarmester~iaszboldoghaza.hu
Az operatív ügyek intézésére jogosult személy
Címtér...
TelefonTelefaxE-mail-

12.2.

Szolgáltató által a kapcsolattartásra kijelölt személy(ek):
12.2.1.Név: dr. Puskás András
Cím: 7623 Pécs, Megyeri Út 26.
Levelezési cím; 1255 Budapest, PL 4
Mobil: 06-30-574-8891
E—mail: sistradekü~sistrade.hu
12.2.2. Az operatív ügyek intézésére jogosult személy neve:
Név: Faragó Lajos
Cím: 5000 Szoh~ok, Széchenyi u. 28.
Mobil: 06-70-411-7439
E-mail: zo ldf(2i~zo ldf.hu
12.2.3. Hiba-bejelentési elérhetőség:
Név: www.kovika.hu
Mobil: 56/410-200
E-mail: zo 1df~?i~zoldf.hu

13. Vis maior esetén a Szolgáltató az Önkormányzattal együttműködve mindent megtesz a
kőzvilágítási szolgáltatás folyamatos fenntartásáért.

IV. SZERZŐDÉS ELLENÉRTÉKE
1. A Szolgáltatót megillető szolgáltatási díj:
1.1. Szolgáltatót megillető szolgáltatási éves díj összege az
SZ/2. sz. melléket
figyelembevételével nettó 472.500,- Ft ±AFA azaz összesen bruttó 600.075,- Ft,
amely ellenérték az alábbi tevékenységeket foglalja magába:
-

-

a kisülőcsöves lámpatestek karbantartása, javítása valamint fényforrásás előtétcseréjének költségét,
. folyamatosan fogadja a lakossági és önkonriányzati közvilágítási
hibabejelentéseket telefonon, illetve elektronikus formában

.
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a Hálózati Engedélyes feladatkörébe tartozó, a Szolgáltató tudomására
jutott hibákat Szolgáltató haladéktalanul jelzi a Hálózati Engedélyes
felé
havonta egy alkalommal a berendezések helyszíni ellenőrzése.

2. Amennyiben a Berendezések harmadik személy szándékos vagy gondatlan cselekménye
következtében sérülnek, azokat a Szolgáltató köteles kicserélni, ebben az esetben jogosult
a tényleges költséget az Onkormányzat felé továbbszámlázni a munka befejezését követő
8 munkanapon belül. A harmadik személy által elkövetett szándékos vagy gondatlan
rongálás esetén a II. 1.6 pont alapján kell a Szolgáltatónak eljárni.
3. A Szolgáltató jelen szerződés IV. 1.1. pontjában meghatározott szolgáltatási díj összegéről
havonta egyenlő részekben az éves díj 1/12-nek megfelelő összegben jogosult számlát
kiállítani.
4. Az Önkormányzat a benyújtott számla ellenértékét a kézhezvételt követően átutalással
egyenlíti ki a szolgáltató 12072552 01235664 00100002 számú bankszámlájára 15
napos fizetési határidővel.
—

-

5. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató jogosult a Ptk-ban meghatározott késedelmi
kamat érvényesítésére.

V. VEGYES RENDELKEZÉSEK
1. A Felek jelen szerződést határozott időtartamra, 2015. 12. 01. napjától 2016. 11. 30.
napjáig kötik. Jelen szerződés megszűnik a határozott idejű szerződés lejártával, Felek
bármelyikének rendkívüli felmondásával, közös megegyezéssel, ha bármelyik fél jogi
személyiségét elveszíti. Felek a szerződés hatálya alatt rendes felmondással nem élhetnek.
2. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés azonnali hatállyal kizárólag valamelyik fél súlyos
szerződésszegése esetén mondható fel.
2.1. A Szolgáltató súlyos szerződésszegésének minősül különösen:
2.1.1. ha jelen szerződés 11.1.3. pont szerinti határidők Szolgáltató érdekkörében
felmerülő túllépése, melynek során a szolgáltató jelen szerződés szerinti
kötelezettségének az Onkormányzat felszólítását követő 2 napon belül sem tesz
eleget,
2.1.2. ha Szolgáltató tevékenysége során jelen szerződés 11.1.1 pontjában
meghatározott műszaki paramétereit nem tartja be.
A Szolgáltató a neki fekóható szerződésszegéssel, vagy egyéb módon okozott károkért
teljes kártérítési felelősséggel tartozik.
Onkormányzat nem felel a Szolgáltató által harmadik személynek okozott károkért.
2.2. Az Önkormányzat súlyos szerződésszegésének minősül különösen, ha az esedékes
szolgáltatási díj vonatkozásában az Onkormányzat fizetési kötelezettségének
késedelme meghaladja a 15 napot és fizetési kötelezettségének a Szolgáltató írásbeli
felszólítása ellenére, az abban foglalt, legalább 15 napos határidőben sem tesz eleget.
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3. A felmondásnak írásos formában kell történnie és tértivevényes küldeményben kell a
másik Szerződő Fél részére megküldeni.
4. Felek jelen szerződést kizárólag az általuk kitűzött célok szem előtt tartásával, azok
megvalósítása érdekében Írásban, közös megegyezéssel módosíthatják.
5. A Szolgáltató kijelenti, hogy a szerződés szerinti tevékenységet az előírt hatósági
engedélyek birtokában végzi. Kötelezettséget vállal arra, bogy amennyiben a jelen
szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály további hatósági engedély
beszerzését Írja elő, azt a jogszabályban meghatározott határidőben beszerzi, ennek
elmaradása esetén a szükséges engedély hiánya az Önkormányzat részéről rendkívüli
felmondási oknak minősül.
6. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket
közös megegyezéssel, békés úton és peren kívül rendezik. Amennyiben a tárgyalások nem
vezetnek eredményre, úgy a Felek megállapodnak abban, bogy bármely vita eldöntésére,
amely jelen Szerződésből ered, vagy annak megszegésével, megszűnésével,
érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban áll, a Felek alávetik magukat a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság kizárólagos
hatáskörének és illetékességének azzal, hogy a VálasztottbÍróság a saját Eljárási
Szabályzata szerint jár el. A választott bírók száma 3.
7. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely része, vagy
bármely rendelkezése érvénytelen, Úgy az a többi rendelkezés érvényességét és hatályát
nem érinti, kivéve, ha a Felek e rendelkezés nélkül jelen Szerződést nem kötötték volna
meg.
8. Vis maior olyan külső, elháríthatatlan, kivételes esemény(ek), mely(ek) a Szolgáltató
működésétől független(ek), az adott műszaki állapotban nem elhárítható(ak) és nem
meggátolható(ak), mint például: természeti katasztrófák (árvíz, szélvihar, földrengés,
tűzvész), háborús esemény, szabotázs, felkelés, sztrájk, szándékos rombolás, merénylet
stb. Ilyen esetekben a Szolgáltató a Megbízóval együttműködve mindent megtesz a
szolgáltatás fenntartásáért, mielőbbi helyreállításáért. Az esemény nagyságrendjétől
függően vizsgálják felül a Felek jelen Szerződés fenntarthatóságát.
9. A jelen szerződésben nem, vagy nem megfelelő részletességgel szabályozott kérdésekben
a Ptk. (2013. évi V. törvény), a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és
az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
10. Jelen Szerződés aláírói kijelentik, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek a
jelen Szerződés aláírására és teljesítésére.

11. Felek a jelen megállapodást kölcsönös elolvasás és értelmezés után, jognyilatkozat tételre
jogosult képviselőjük útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 3 egyező
példányban jóváhagyólag aláírták, melyből az Onkormányzatot 2 példány, míg a
Szolgáltatót 1 példány illeti meg.
8

12. Jelen szerződés elválaszthatatlan részei:

SZ!I.sz. melléklet: Település közvilágítási leltárjegyzék
SZ/2.sz. melléklet: Szolgáltató Biztosítási Szerződése

Jászboldogháza, 2015

Szűcs Lajos polgármester
Jászboldogháza Község
•~nlcormátiyzata
az Onkormányzat nevében

dr. Puskás András
ügyvezető
a Szolgáltató nevében
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ikt.szá,n:

KL2015/469

7623 Pécs, Megyeri út 26.
E-mali: sistradekft@sisuide.hu

JÁSZBOLDOCHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Szűcs Lajos polgármester részére
5144 Sászboldogháza, Rákóczi Ferenc utca 27.

Tárav: Közvilágítás üzemeltetési szerződés
Tisztelt Polgármester Úr I

A rendelkezésünkre álló adatok és információk alapján az alábbi ajánlatot tesszük
Jászboldogháza község közvilágításának üzemeltetésére és karbantartására:
o

•
o
o
o
o

.

Lámpatestek mennyisége: 225 db
Javítási határidők: 48 óra 8 nap 14 nap besorolástól függően
Szolgáltatás tervezett kezdete: Szerződés szerint
Szerződés fütamideje: határozott idejű, tartama: 12 hónap
Szolgáltatás díja: 2.100,- Ft/lámpatestiév ÷ ÁFA
Szolgáltatás éves díja: 472.500,-Ft + ÁFA
A szolgáltatás díja az üzemeltetési és karbantartási tevékenységen kívül tartalmazza az
ún. KOVIKA szolgáltatás térítésmentes biztosítását, melynek Önkormányzatok
részére készített felhasználói kézikönyvét ajánlatunk mellékleteként csatoljuk.
-~

—

Szíves tájékoztatásukra közöljük, hogy a SISTRADE Kft. rendelkezik közvilágítási
üzemletetési engedéllyel (száma: 1553/20 13), melyet a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal állított Ici. SISTRADE KEL jelenleg 17 településen 71.736 db
közvilágítási lámpatest üzemeltetését és karbantartását látja el.
Vállalkozásunk rendelkezik érvényes és hatályos, közvilágítás üzemeltetésre vonatkozó
szakmai felelősségbiztositással.
Ajánlatunkhoz mellékeljük (szerkeszthető formában) a közvilágítás üzemeltetésére és
karbantartására vonatkozó szerződés tervezetet is, ami tartalmazza a további feltételeket és a
részletes szabályokat.
Amennyiben jelen ajánlatunkat minden elemében elfogadhatónak tartják, kérjük a mellékelt
szerződés „Önkormányzatra”, mint megbízóra vonatkozó adatainak közlését, hogy a kitöltött
és részünkröl aláírt példányokat postal úton is meg tudjuk Önöknek küldeni. A szerződéssel
kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat kívánságukra a szerződésbe beépítjük.
Levelezési erm: S[stracie Kit., 1255 8udapest Pf.: 4.
Adószóm: 22934569-2-Ú2.
Eg: 02-09-076242
Bankszámlaszárn: 12072552-01.235664—130100002

7

C) SISTRADE

~certop
150 9001

iktszám: KL2015/450

7623 Pécs, Megyeri út 26.
E-moll: sIstr~dekft@sjstradehu

Ajánlattal és szerződéskötéssel kapcsolatos ügyintézésben szíves rendelkezésükre áll Lukács
Linda (tel.: 06-30-528-3290) kolléganőnk.
Váxjuk mielőbbi szíves jelentkezésüket.
Melléklet:
•

Szerződés tervezet (word formátumban)
KOVIKA Önkormányzati felhasználói kézikönyv (pdf. formátumban)

Pécs, 2015. november 9.

-

Tisztelettel

SISTRADE Kít.

7623 Pécs, MCgVCrI ú( 26.
Ado~~~1 22934569.7.07
Cc,; U2-Q9-076)~,
(4 1000 02

dr. Puskás András ügyvezető

Levelezési Cím: $~strade Kft., 1255 OudapestPf.; 4.
Adószóm: 22934569-2-02.
Cg: 02-09-076242
Banks1ámI~szám: 12072552-01235654-03100002

FŰTÉS FELÚJÍTÁS MŰSZAKI JAVASLAT
.

a
Jászboldogházi Altalános Iskola,
épületenergetikai felújítás,
fűtési rendszer gépészeti átalakítási munkáihoz.

A létesítményben három oktatási épület található, ezek előzetesen számított fűtési
hőigénye:
-

Nagy iskola épület:
Torna csarnok:
Kis iskola épület:

90 kW
110 kW
41 kW

A fűtési hőellátást épületenként önállóan:
-

Nagy Iskola:
Torna csarnok:
Kis iskola:
összes gázigény:
biztosítja.

1db Hőterm ll6kWgázkazán, 13,3m3/h gázigény
1db Hőterm 116kW gázkazán 13,3m31h gázigény
1db Höterm 52kW gázkazán
5,Sm3Ih gázigény
32,4 m3/h

A gázellátást a Petőfi úti gázelosztó vezeték biztosítja, a gázfogyasztás mérésre, 2db
párhuzamosan kapcsolt G25 gázmérő van beépítve a központi kazánház épületben.
Meglevő hőterrnelő rendszer:
a Nagy iskola- és Torna csarnok központi kazánházban meglevő, külön-külön
kialakított kazánházában, és a Kis iskola épületben kialakított kazánházban, vannak
beépítve:
-

-

a Nagy iskola kazánházban, 1db működő-és 1db a gázvezeték hál6zatra
csatlakozó de nem működő (automatika hiba miatt üzemképtelen),
Hőterm 116kW gázkazán,
2db Megamorv üzemképtelen vegyes tüzelő kazán,
a Torna csarnok kazánházban, 1db működő—és 1db a gázvezeték hálózatról
leválasztott,
Hőterm ll6kWgázkazán,
2db Megamorv üzemképtelen vegyes tüzelő kazán,
a Kis iskola kazánházában,
1db Hőterm 52kW gázkazán,
1db vegyes tüzelő kazán.
.

-

Korszerűsítési javaslat:
A fűtőtestek cseréjére, a ma nagytömegben használatos acéllemez lapradiátorokat
javasoljuk-, mivel ma főként ezeket lehet beszerezni a piacon’
Sajnos ezek nem lesznek olyan hosszú élet tartamúak~mint a beépített aluminium
Radal radiátorok, de az élettartamukat megfelelő vízkezeléssel lehet nyújtani.
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Ajánlott jobb minőséget választani I
A fűtőtest szerelvényeknek vandál-biztos termosztát fejes szerelvényeket kell
beép[teni, elő-beállítási beszabályozási lehetőséggel ellátva, visszatérő vezetékbe
szabályozható torló szelepekkel.
Az átépítésre kerülő csővezeték hálózat anyaga, lehet hegesztett acélcső, do az
utóbbi időben széles körben elterjedtek a korszerű-, tokos csatlakozású préskötéssel
szerelt modern acél csővezeték rendszerek is, amelyek szerelésének lényegesen
kisebb élő munka igénye, gyorsan és biztonságosan lehet v&ük dolgozni,
alacsonyabb munkadíj költségek mellett.
Az épületek gázüzemű hőtermelő berendezéseinek a ma érvényes magas hatásfok
elvárásoknak megfelelő-, korszerű-, saválló acél hőcserélőjű kondenzációs fali
gázkazánokat javasolunk beépíteni,
A fatüzelő alternatív fűtőkazánoknak az üzemeltető elvárásainak megfelelő fa-, és
egyéb mezőgazdasági biomassza eltüzelésére alkalmas, korszerű-, nagy tüzterű-,
könnyen kezelhető-, megbízható-, jó referenciákkal rendelkező berendezéseket kell
választani.
A gazdaságos üzemeltetéshez puffer-tárolós rendszert javasolunk kialakítani-, a
tüzelőanyag kézi-, szakaszos üzemű adagolása- és a tüzelőanyag minőségének
változása miatt megfelelő tartalék kapacitás biztosításával.
A nagykiterjedésű-, nagy vizterű meglevő fűtési rendszereket az átalakítás során
vegyszeresen ki kell takarítani-, az üzemeltetésre megfelelő adalék anyagokkal
ellátott kezelt vízzel kell feltölteni- és az utántöltés biztosítására automata üzemű
vízkezelő berendezéseket javasolt beépíteni.
A gépészeti rendszerek átalakítását előzetesen készített gépész tervek alapján kell
készíteni I

(
Szolnok, 2015.11.16.

Vir~go~ Csaba
gépész tervező G-T-l 6-0087
Szolnok, Mátyás király Út 11.4/14.
tel: 06/20/423430
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ELŐZETES ÁRAJÁNLAT
a
‚Jászboldogházi Altalános Iskola, Jászboldogháza Kossuth utca 1sz.,
Épület energetikai felújítás, Központi fűtési rendszer korszerűsítés-,
gázellátó rendszer átalakítás, épületgépészeti tervezési munkájára.
Az ajánlatot a 2015.11.13-i helyszíni bejárás alapján készítettük.
Központi fűtési rendszer átalakítás:
Nagy iskola épület:
200 ezer Ft ± áfa
Torna csarnok épület:
200 ezer Ft + áfa
Kis iskola épület:
100 ezer Ft + áfa
Központi fa tüzelésű kazánháztávvezetékekkel: 150 ezer Ft÷ áfa
Kéménytervek készítése, engedélyeztetése:
55 ezer Ft + áfa
Gázellátó rendszer átalakítás:
Kémény tervek készítése (3db):

180 ezer Ft
105 ezer Ft

+
+

áfa
áfa

A központi fűtési rendszerek átalakítás tervezése során:
-

-

-

kiszámítjuk az épületek energetikai építészeti felújítás utáni fűtési
hőigényét,
felmérjük a meglevő fűtési rendszerek kialakítását,
helyiségenként meghatározzuk a beépítendő fűtőtesteket és
szabályozó szerelvényeket,
megtervezzük a szükséges fűtési vezeték cseréket,
elkészítjük az épületek fűtési rendszerének beszabályozási terveit.

A központi kazánház tervezése során:
-

-

-

javaslatot teszünk a Nagy Iskola- és a Torna csarnok fűtésére
alkalmas fa (szalma béla) tüzelő kazánok típusára- és optimális
teljesítményére
megtervezzük a fatüzelő központi kazánház gépészeti rendszereit
(az egyik kazánház felszabadul, más funkcióra használható)
elkészítjük a kazánok kéményterveit, beszerezzük a tüzeléstechnikai előzetes szakvéleményeket.

A gázellátó rendszer átalakítás tervezés során:
-

-

felmérjük a meglevő gázellátá rendszer kialakítását,
elkész[tjük a gázellátó rendszer átalakítási tervét,
közreműködünk a Gázszolgáltatóval kapcsolatos ügyintézésben,
elkészítjük a kialakítandó égéstermék elvezető kémények terveit,
beszerezzük az előzetes tüzeléstechn ikal szakvéleményeket,
a gáztervet leengedélyeztetjük a Gáz~zolgáltatóval.

1
—

A fenti ajánlat tájékoztató jellegű-, a végleges ajánlatot a tervezési
program pontos ismeretében tudjuk elkészíteni !
Az ajánlat egyeztetésében állunk rendelkezésükre!
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Szolnok, 2015.11.16.

Vii~gos Csaba
tervező G-T-l 6-0087
Szolnok, Mátyás király út 11.4/14.
tel: 06i20/9423430
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Tisztek Polgármester Úr/Asszony!

A TRV Zrt. és az Önkonnányzat közötti kiváló partnerségre tekintettel, a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. nevében arról szeretném Ont előzetesen
tájékoztatni, hogy 2016 januárjától a teljes szolgáltatási területünkön a
pén.zbeszedős fizetési módot felváltja a csekkes befizetés. (A változással

IRVZRT.

megszűnik a helyi Takarékszövetkezetek közreműködése is a vízdíjszámlák

beszedésében!) A csekkeket tartalmazó számlákat a TRV ZRT. postai úton küldi
meg felhasználói részére. Természetesen, akik eddig csoportos beszedés útján
teljesítettek, csekkes, illetve átutalásos számlát kaptak, azokat a változás nem
érinti. A módosítással a lakosok kényelmesebb ügyintézését kívánja cégünk
elősegíteni.
Emellett, Társaságunk 2016-ban fokozatosan egységesíti leolvasási
gyakorlatát is. Lakossági felhasználók esetén a korábban alkalmazott havi,
negyedéves helyett, áttérünk a féléves leolvasásra. A számlák kibocsátása
továbbra is havonta történik. A leolvasások közötti időszakokban, havi
átalányfogyasztásról szóló számlákat kap kézhez a felhasználó. A gyakorlatban ez
azt jelenti, hogy öt átlagfogyasztáson alapuló részszámla kiküldése után kapja
kézhez a fogyasztó az elszámoló számlát, mely tartalmazza a tényleges fogyasztás
és a részszámlákban elszámolt díjak közötti különbözetet. Természetesen eddigi,
jól bevált gyakorlatunknak megfelelően továbbra is lehetőséget biztosítunk arra,
hogy saját fogyasztási szokásait figyelembe véve a felhasználó saját maga
határozza meg a havi részszámlákban számlázandó vízmennyiséget. Ezt az igényt
telefonon, levélben, e-mailben vagy személyesen jelezheti a TRV Zrt. felé.
Ugyanakkor az egyedi bekötési vízinérővel, főmérővel rendelkező ügyfél kérhet
havi, tényleges vízfogyasztás alapján készített számlát. Ebben az esetben, a
felhasználónak kell minden hónap 20-ig bejelenteni a vízóraállását
Társaságunknál.

Tisztelettel felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a leolvasás gyakorisága nem
változik a közületi felhasználóknál. Esetükben továbbra is megmarad a
havonkénti leolvasás. Marad a havi leolvasás a mellékmérős lakossági
felhasználóknál is. A változás nem érinti továbbá sz idényjellegű felhasználókat
sem.
.

A módosulásokról a TRV Zrt. a számlával együtt értesíti felhasználóit, a
részletekről pedig az érdeklődők bővebben olvashatnak majd a www,trvzrt.hu
honlapon is. Am a minél szélesebb körű tájékoztatásban kérjük az Ön segítségét
is!
Tisznmenti Regionólis
Vízművek Zn.
Vezérigazgató
5000 5wlnok~ Kossuib [a~os üt 5.
Tel: <56) 422~502 • Fat (56) 373029
lVeb:’v.irazai.Eu
Email: hs<du.gabar@irrnLhu

Tiszamcnti Regionális \‘fzmUyek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
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ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
JÁSZBOLDOGHÁZA

JELEN LÉTI
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I. Joó-Kovács Balázs
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2. Kobela Margit

3. Menyhárt Ernő

4. Dr. Pap Béla

5. Szűcs Gergely
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6. Vámosi Norbert
11

7. Szűcs Lajos

Jászboldogháza, 2015. november 23.
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