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Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról
12/2018. (III. 12.) Képviselőtestületi Határozat
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1/2018. (III. 13.) Önkormányzati Rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
14/2018. (III. 12.) Képviselőtestületi Határozat
Közbeszerzési Bíráló Bizottság létrehozásáról
15/2018. (III. 12.) Képviselőtestületi Határozat
A „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi közintézményekben” TOP-3.2.l-15-JN1-201600009 számú pályázat közbeszerzési eljárásának kiírásáról és a hozzá kapcsolódó dokumentáció
elfogadásáról
16/2018. (JIJ. 12.) Képviselőtestületi Határozat
A „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi kőzintézményekben” TOP-3.2.1-15-JN1-201600009 számú pályázat építési munkálatahiak kivitelezésére meghívandó vállalkozók kiválasztásáról
17/2018. (III. 12.) Képviselőtestületi Határozat
A szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról
18/2018. (III. 12.) Képviselőtestületi Határozat
Kitüntető díjak adományozásáhozjavaslat kérése

Készült: 2 példányban

13
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018. március 12-én Jászboldogbáza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
munkatervében szereplő soros, nyílt ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza,
Rákóczi u. 27. alatti földszinti tanácskozó termében.
Jelen vannak: Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, Dr. Pap Béla, Szűcs Gergely, Vámosi Norbert
képviselők
Szűcs Lajos
Dr. Dinai Zoltán

-

—

polgármester
jegyző

Lakosság részéről vendég: 3 fő
A polgármester köszönti ajelenlévőket. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület? főből áh, az ülésen
jelen van 6 fő képviselő, a Képviselőtestületi ülés liatározatképes.
Menyhárt Ernő jelezte, hogy más elfoglaltsága miatt a mai ülésen nem tud részt venni.
Javaslom, hogy a meghívóban lévő napirendeket tárgyalja a Képviselőtestület, az 5. napirend
kivételével, mert az időközben aktualitását veszette. Van-e a többi napirendhez kapcsolódóan más
javaslat, vagy napirend előtti bejelentés, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy
szavazzunk.
A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
11/2018. (III. 12.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a mai ülés
napirendjéről leveszi: A Jászboldogházi Településfejlesztő KIt ügyvezetői feladatainak ellátására,,
szóló előterjesztést. Az 5. napirend alatt a kiküldött meghívóban lévő 6. napirendet, és a 6.
napirendben pedig a 7. számú „Egyebek” című napirendet tárgyalja meg, a többi napirend változatlan
marad.
„

Határidő: 2018. március 12.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
—

—

1. Napirend
Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: 2018. február 12-i Képviselőtestületi ülés óta az alábbi eseményekről, és tett intézkedések
közül csak a legfontosabbakról kívánok beszámolni:
-

-

A Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ szervezésében 2018. február 19-én a
Polgármesteri Hivatal tanácstermében került megrendezésre a Jászboldogháza Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat 2017. éves szakmai munkájával kapcsolatos beszámoló. Az éves
értékelő tanácskozáson részt vett valamennyi jelzőrendszeri tag képviselője, az érintett
intézmények gyermekjóléti feladatokat ellátó az óvoda, iskola, a védőnő és a Jegyző. Az éves
szakmai tanácskozást minden év február 28-áig kell megtartani, valamint az előzetesen
összegyűjtött információk és a tanácskozás tapasztalatai alapján minden év március 31 -éig kell
elkészíteni a települési éves jelzőrendszeri intézkedési tervet, melyet majd a Képviselőtestületi
ülésen tárgyalunk majd meg.
2018. február 28-val véget ért a 2017. évi közmunkaprogram. A múlt évben 3 programot
hajtottuitk végre.
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A Belügyminisztériumjóváhagyásával 2018. március 1-től 2 program indult. A létszám 35 főről
23 főre csökkent. Utak, járdák, padkák, árkok és közterületek karbantartására 15 főt, illetve
mezőgazdasági programban 8 főt tudunk foglalkoztatni a közmunkaprogram keretében. Dologi
kiadásokra az előző évekhez képest kevesebb pénzt kapunk. Ez arra ösztönzi az
önkormányzatot, hogy sokkal Jobban át kell gondolni, hogy mit vásároljunk belőle. Ezért
csoportosítotmk át úgy a létszámot, hogy az útjavításokra tudjunk több támogatást felhasználni,
mert ebben az évben szeretnénk minél több útjavítást elvégezni. Sok a panasz az út mellett lévő
padkákra vonatkozóan, amelyeket a múlt évben javítottunk. Felmartuk az aszfalt mellett évek
alatt felhalmozódott padkát, hogy a csapadékvizet minél jobban cl tudjuk vezetni. Ez a télen
nagyon sok sárfelhordást, kellemetlenséget okozott a közlekedőknek. Bízunk benne, hogy a
csapadékos időjárásnak vége lesz, és a padkák idővel beMvesednek majd, és nem kell minden
évben hozzányúlni.
Nagyon sokat foglalkozunk az iskolai „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi
közintézményekben” TOP-3.2. 1-15” pályázat megvalósításával. A támogatás a két iskolai
épületet és a tornacsarnok felújítását segíti elő. A tervezett korszerűsítés elsődleges célja az
épületek energia felhasználásának csökkentése és az épületek általános állagmegóvása,
célkitűzés a használati hatékonyság növelése, illetve a komfortérzet javítása, valamint az
épületek részleges akadálymentesítése. A pályázat elnyerése után készülhettek el a tervek,
mellyel kapcsolatosan 2018. január 4-én kaptam anyagokat, és még azután kerültek a tervek
aláírásra. Majd 2018. január 31-ét követően cl kellett számolni a pályázat előkészítési— pld.
tervezés költségeivel a Magyar Allamkinestár felé. Ennek az ellenőrzése még mindig tart. Az
Allamkincstár jóváhagyása után kezdődhet a közbeszerzési feladatok elvégzése. Nehéz dolgunk
van, mert úgy elhúzódik ez a folyamat, hogy a tervező cégnek már ez nem tetszik, és nem
hajlandóak az Allanikincstár által kért változtatásokat végrehajtani. Dunántúli Székesfehérvári
cég készítette a terveket, ami távolságban elég messze van, így a különböző egyeztetések sem
egyszerűek, ha módosítani kell. A tervező csapattal történő egyeztetések nehézkesen mennek.
Többszöri megkeresés szükséges ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk azt, amit az Államkincstár kér.
A mai ülésen szeretnénk kiírni a közbeszerzést, de az internetre való feltöltés csak a Magyar
Allamkincstár jóváhagyó határozata után történhet. Terveink szerint a beruházás 2018. májustól
október végéig tart majd.
Ezzel egyidejűleg valósul meg a KLIK részéről elnyert pályázatból egy Új műfúves
labdarúgópálya építése és burkolási felújítások elvégzése. Ez szintén érinti az oktatási
időszakot, és az udvar használatának korlátozásával jár majd. Az önkonnányzatra is hárulnak
ezen pályázat megvalósításával numkavégzéssel és irányítással kapcsolatos feladatok.
Az elmúlt hetekben nyújtottunk be egy kisebb UNIOS pályázatot, amely a testvértelepülésekkel
való együttműködésre vonatkozik, melyben a településen megvalósuló programok támogatását
kértük. Önerőt nem igényelt a pályázat. Bízunk benne, hogy sikeresen támogatásban részesül a
pályázat.
Az elmúlt hónapokban kétmillió forint támogatás elnyerésére nyújtottunk be pályázatot,
melyből 500.000,- Ft-ot kaptunk, mely szintén a testvértelepülések együttműködésének
támogatására irányul. A Bethlen Gábor Alap által nyújtott támogatásnak nagyon örülünk,
melyet szintén rendezvény megvalósításánál tervezzük felhasználni, a testvértelepülésekről
ellátogatókat is szeretnénk vendégül látni. Valamint tervezzük az iskola vezetésével
együttműködve, hogy a nyár folyamán a testvértelepülésre a gyermekek részére erdélyi
kirándulást szervezünk. Ez a pályázat a más országokkal való együttműködést kizárja.
Jászberény Város Onkormányzatának gesztorságával, nyolc településen, 3 éven keresztül
nemcsak a rendezvényeknél, hanem a mindemmapokban történő megvalósítással az óvodás,
iskolás, illetve felnőtt programok feladataira közösen nyertünk 500,- mFt pályázati támogatást.
Ebből valósulhat meg a néptánc, nyelvoktatás, úszásoktatás, valamint különböző meglévő
rendezvények, mint a civil napi rendezvény egyes programjainak a költségét számolhatjuk itt cl
a pályázati támogatás keretében. Reméljük, hogy sikerül olyan gyermekeket is bevonni, akik
eddig azért nem tudtak járni pld. néptáncra, mert a szülők azt nem tudták finanszírozni. Az
egyeztetések, és a részletek kidolgozása folyamatban van. A Minisztériumból várjuk, hogy
aláírva megkapjuk a szerződést, mert még eddig ez nem történt meg.
-

—

-
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Az elmúlt hetekben már több választási kampány Fórum zajlott a településen, és még a jövőben
is várható. A pártok részére egy alkalommal ingyenesen biztosítunk helyiséget. Ha több fórumot
szeretnének rendezni, akkor azért már a helyiség bérléséért fIzetni kell.
Az elmúlt hetekben elkezdődtek az egyeztetések, bogy a hivatal fbldszinti tanácskozó termét
átalakítjuk házasságkötő teremnek, mert sok panasz érkezett, hogy a házasságkötéseken nem
tudnak részt venni az idős hozzátartozók. Az emeleten lévő terembe helyezzük el a
tanácskozások, fórumok helyét. Az átalakítás úgy történik, hogy az évi egyszeri kiállítások
maradhassanak az eddigi alsó házasságkötő teremben kulturáltabb, szebb körülmények
között. A terem festését, és a parketta csiszolását tűztük ki célul. Kis átalakítással, átrendezéssel,
minél kevesebb költséggel szeretnénk a következő hetekben ezeket a munkákat elvégezni, és a
házasságkötéseknek új helyszínt biztosítani. A felső terem szintén új feladatot kap. Ha arra lesz
igény, akkor a Képviselőtestületi ülések maradhatnak a üildszinten. A tanácskozó terem festése
2002-ben történt, már mindenképpen újra kell festeni. A fhnkciók még igény szerint
vált ozhatnak.

-

-

—

-

Ennyiben kívántam beszámolni a két ülés között történt eseményekről, és tett intézkedésekről.
Van-e az elmondottakhoz kérdés, vélemény, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor kérem,
hogy szavazzunk.
A képviselőtestület 6 főjelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
12/2018. (HI. 12.) Képviselőtestületi Határozat
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről.
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadta a két ülés között történt
eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót.
Határidő: 2018. március 12.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
—

—

2. Napirend
Előterjesztés az önkormányzat ás költségvetési szervei 2018. évi pénzügyi tervének és kötelező
előirányzatainak megállapításáról, a költségvetésről szóló rendelet megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Laios: A 2018. évi pénzügyi tervről és előirányzatairól, a költségvetésről szóló rendelet-tervezetet
az előző Képviselőtestületi ülésen már tárgyaltuk. A költségvetés rendelet tervezete átdolgozásra
került, pontosítása megtörtént. Felkérem Sasné Szöllősi Anita pénzügyi munkatársat, hogy tájékoztassa
a tisztelt Képviselőtestületet az elmúlt ülésen tárgyalt költségvetés írásbeli javaslatban tett
változtatásaival kapcsolatosan.
Sasné Szöllősi Anita: A 2018. februári költségvetési tervet a 2017. december 31-én fennálló
kötelezettségek pontosított összegeivel módosítottam. Polgármester Úr kérésére összesítve
összefoglalva nem kormányzati üinkcióként, hanem önkormányzati szinten összesen a következő
tételekkel módosítottuk:
Aramdíjakat a decemberi teljesítésű januári fizetési határidős számlák nettó összegével,
összesen 309.498,- Ft-tal növeltük.
A 2017. évi összes vízdíj tartozásunk 240.091,- Ft.
A hulladékszállításból fennálló összes tartozásunk: 23 1.325,- Ft, melyek összegeivel szintén az
előző költségvetési terv összegét növeltük.
Informatikai szolgáltatások díjait nettó 93.493,- Ft-tal növeltem az előző évi teljesítések alapján.
A bérleti díjaknál a fénymásolók bérleti díja 2018. évtől 15 %-kal nő, mely 49.282,- Ft, és a
világítótestek bérleti díja 33.640,- Ft-tal növekszik.
A Jászboldogházi Településfejlesztő Kft-nek beszerzésekből fennálló tartozás (karbantartási
anyagok, tisztitószerek, irodaszerek, kisértékű tárgyi eszközök) nettó 976.122,- Ft.
-

-

-

-

-

-
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Így a működési célú előzetesen felszámított áfa összegét összesen 652.530,- Ft-tal növeltük,
melynek következtében az intézmény finanszírozás összege is változott 3.554.519,- Ft-ról
4.071.296,-Ft-ra.
Bevételi oldalon az iparűzési adó bevételt 5.500.000,- Ft-tal emeltem.
A Jászboldogházai Mesevár Ovoda költségvetési tervezetét nem módosítottuk.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy ezekkel a módosításokkal vitassák meg és fogadják eta 2018.
évi költségvetési tervezetet. Kérdésükre szívesen válaszolok.
-

-

Szűcs Lajos: Köszönjük Szépen.
Dr. Pap Béla alpolgármesterjelezte, és írásban is benyújtotta nyilatkozatát, hogy 2018. évben az 50.000,Ft. feletti képviselői tiszteletdíját, és költségtérítését felajánlja a településen működő civil szervezetek
támogatására. Ez betervezésre kerül a költségvetésbe, amennyiben elfogadja a Képviselőtestület.
Felkérem a Képviselőtestületet, hogy a bejelentés elfogadásával kapcsolatosan szavazzunk.
A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
13/2018. (111. 12.) Képviselőtestületi Határozat
Dr. Pap Béla alpolgármester bejelentéséről
Dr. Pap Béla alpolgármester bejelentette, hogy a 2018. évi alpolgármesteri tiszteletdíjának
50.000,- Ft feletti részéről, és ugyanerre az időszakra szóló költségtérítés teljes összegéről lemond.
Az összeget az alábbi helyi civilszervezetek részére ajánlja fel, külön nyilatkozat (melléklet)
alapján.
Boldogházi Gyermekekért Alapítvány
Jászboldogházi Polgárőrség:
Jászboldogházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Jászboldogházi Sportegyesület:
„Ezüstkor” Nyugdíjasok és Egyedülállók Egyesülete
Faluvédő és Szépítő Egyesület
Csillagvirág Enekkar Egyesület
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a bejelentést tudomásul veszi, és
elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Pap Béla alpolgármester
Sasné Szöllősi Anita gazdálkodási ügyintéző
Irattár
—
—

—
-

Szűcs Lajos: Ebben az évben 39 személy részére küldünk ki felszólítást az iparűzési adó bevallási
kötelezettség elmulasztása végett, az előző évekből történő elmaradás miatt 2012. évig visszamenőleg.
39 adóalany háromnegyed része azért nem adta be a bevallását, mert abba hagyta az őstermelői
tevékenységet, melyet elfelejtette bejelenteni, és a záró bevallást nem tette meg. A személyek
egynegyede pótolta az adóbevallásokat. illetve a fizetési kötelezettségüket is elkezdték pótolni. A
fizetési elmaradásokból kb. egymillió forint bevétellel számolunk. Ebben az évben fog teljesülni az
iparűzési adóbevétel, amelyeknek az előző években kellett volna.
Működési célú kiegészítő támogatásra 10.945.000,- Ft. be van tervezve a költségvetésbe. Ilyen célra
csak olyan kiadások kerültek betervezésre, amelyek a jogszabály által megigényelhetőek, és a Magyar
Allamkincstár által elismert működési célú kiadási költségeket jelentenek, amelyre be fogjuk tudni adni
a pályázahmkat. Ez szerepel a költségvetés tervezetében, de nagy kérdés lesz, hogy ebből az összegből
mennyi támogatást kap majd az önkormányzat. Ezzel együtt mdtuk „0”-ra elkészíteni az ez évi
költségvetést. Közel 11 millió forint a költségvetési hiánnyal. Erre az összegre pályázatot kell majd
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benyújtanunk. Ugyanakkor köszönettel tartoznnk Jásztelek Községi Önkormányzatának és Jászladány
Nagyközségi Önkormányzatának, hogy a feléjük lévő tartozásunkat, a Közös Onkormányzati Hivatal és
a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulásban történő ellátásokért a működési hozzájárulás későbbi
megfizetését tolerálni tudják, igy tudunk csak rendkívüli önkormányzati támogatásra pályázni. Nem az
adott évben fizetjük Ici az önkormányzati hozzájárulásokat, hanem csak a következő évben, amikor
megkapjuk a támogatást. A két feladat ellátása 8 niFt. Ha önállóan látnánk cl ezeket a feladatokat, akkor
nem tudnánk kiegészítő támogatást rá igényelni. Jászboldogházán 22 fő részesül házi
segítségnyújtásban, és átlagosan 25 fő a szociális étkezők száma. Ehhez az önkormányzatnak S millió
forint önkormányzati hozzájárulást kell fizetni. A társulás kezdete óta minden évben többet kell fizetni.
Ezzel kapcsolatosan kezdeményezzük, hogy tárgyaljunk Jászladány Onkormányzatával, hogy hogyan
lehetne csökkenteni a feladatellátással kapcsolatos összegeket. 2014. évben I millió forint
önkormányzati hozzájárulást kellett fizetni. Ha előre láttuk volna, hogy minden évben növekszik az
összeg, akkor nem társultunk volna. Jó-e, illetve kell-e ez az önkormányzatnak? A szolgáltatásra látjuk,
bogy van igény’ Jászboldogházán a feladat ellátására 2,5 fő van alkalmazva, és a feladatellátáshoz 5
millió forintot kell hozzátenni. Nagyon sok pénz.
A 2018. évi költségvetés a múlt évi szinten van tervezve, de vannak olyan eltérések, ahol csökkentek,
illetve emelkedtek.
Közmunkaprogram tervezésekor próbáltunk pályázni a temető, illetve a ravatalozó felújítására, de
nagyon kevés támogatást kaptunk volna hozzá. A ravatalozó felújítása a Fenntartó, üzemeltető
kötelessége. A temetkezési feladat nagyon minimális összegből van működtetve. Kevés normatív
hozzájárulást kap az önkormányzat, és nagyon alacsonyan vannak tartva a költségek is. Ahhoz, hogy
éves szinten félre tudjunk rakni a felújításra, ahhoz jóval nagyobb terhet kellene a lakosokra kiróni. Az
önkormányzat által foglalkoztatott temetőgondnok egy év múlva nyugdíjba megy. Kérdés lesz, hogy
maradjon-e a temetkezés önkormányzati ellátásban, vagy válla&ozásba adjuk ki a feladatot.
Mindenképpen arra kell, hogy törekedjünk, hogy a temetkezés színvonalát emeljük. A jövőben
mindenképpen a ravatalozó felújításában kell gondolkodnunk, valamint a temetkezés lebonyolításában
is a színvonal emelésére törekszünk. Nem szeretnénk viszont, hogy ez a temetési költségek nagy
emelkedését hozná majd magával. Eddig több benyújtott pályázatunk volt, ami nem nyert támogatást,
de jelenleg nincs is olyan pályázati kiírás, amelyre pályázatot tudnánk beadni. A tavalyi évben
1.600.000,- Ft-ot nyertünk a temetőben lévő út aszfalttal történő kiépítésére.
Ugyan ilyen rossz állapotban van a művelődési ház, vagy a tájház, amelyek nagy felújítást igényelnének.
Nagy szükség volna a felújításukra, de nincs olyan pályázati kiírás.
Más egyéb szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni, mert az előző ülésen már bővebben beszéltünk róla.
Van-e kérdés, hozzászólás, vagy más javaslat?
Amennyiben nincs, javaslom az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi pénzügyi tervének és
kötelező előirányzatainak megállapításáról, a költségvetésről szóló rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
1/2018. (III. 13.) Önkormányzati Rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
3. Napirend
Előterjesztés a TOP-3.2.l-15-JNl-2016-00009 azonosítószámmal nyilván tartott, „Komplex
energetikai fejlesztés a jászboldogházi közintézményekben” pályázathoz közbeszerzés kiírására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Laios: Az oktatási intézmények felújításához kapcsolódó pályázat megvalósításához szükséges
Közbeszerzési Bíráló Bizottság létrehozásáról döntött a Képviselőtestület a 2018. február 12-én
megtartott Képviselőtestületi ülésen. A Közbeszerzési Bíráló Bizottságnak 4 tagúnak keU lennie. A
Közbeszerzési szabály alapján Dr. Pap Béla alpolgármester nem lehet a bizottság tagja. Javaslom, hogy
a 6/2018. (11.12.) Képviselőtestületi határozatot helyezzük hatályon kívül, és Közbeszerzési Bíráló
Bizottság tagjainak javaslom: Közbeszerzési szakértőnek Sebestyén Klárát, az önkormányzat
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képviseletét végző jogi feladatok ellátására Dr. Dinai Zoltán jegyzőt, műszaki szakembernek Tóth
Szabolcsot, pénzügyi szakemberként Sasné Szöllősi Anitát. Van-e kérdés, hozzászólás, más javaslat,
vélemény? Amennyiben nines, akkor kérem, hogy szavazzunk.
A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
14/2018. (HI. 12.) Képviselőtestületi Határozat
Közbeszerzési Bíráló Bizottság létrehozásáról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a TOP-3.2. 1-15-JN1-2016-00009
azonosítószámmal
nyilvántartott
„Komplex
energetikai
fejlesztés
a
jászboldogházi
közisitézményekben” keretében a projekt megvalósításához kapcsolódóan Közbeszerzési Bíráló
Bizottság létrehozásáról döntött.
A bizottság tagjainak 1 ./ Sebestyén Klára közbeszerzési tanácsadó
2./Dr. Dinai Zoltán jegyző jogi feladatokért felelős
3./ Tóth Szabolcs műszaki feladatokért felelős
4.! Sasné Szöllősi Anita pénzügyi előadó megválasztásáról döntött.
A Képviselőtestület hatályon kívül helyezi a 6/201 8. (II. 12.) Képviselőtestületi Határozatot.
Határidő: 2018. március 14.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Sebestyén Klára
Dr. Dinai Zoltán
Tóth Szabolcs
Sasné Szöllősi Anita
Irattár
—
—

Szűcs Laios: Az iskolai energetikai fejlesztés pályázatával kapcsolatosan a 2018. évi közbeszerzési terv
és a Közbeszerzési Szabályzat a múlt év végén elfogadásra került. A Tisztelt Képviselők részére
kiosztásra került a közbeszerzési tervben szereplő beruházáshoz a közbeszerzési eljárás kiírása és a
hozzá kapcsolódó mellékletek. Van-e kérdés, hozzászólás, más javaslat? Amennyiben nincs, akkor
javaslom, hogy az írásos előterjesztés alapján a pályázat közbeszerzési eljárása kerüljön kiírásra.
A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
15/2018. (HI. 12.) Képviselőtestületi Határozat
A „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi közintézményekben” TOP-3.2.l-15-IN1-201600009 számú pályázat közbeszerzési eljárásának kiírásáról és a hozzá kapcsolódó dokumentáció
elfogadásáról
Jászboldogliáza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és úgy döntött, hogy a
Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi közintézményekben” című TOP-3.2.1-15-JN1-201600009 számú pályázat közbeszerzési eljárását kiírja, a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó
dokumentumokat és az ajánlattételi felhívást elfogadja.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán—jegyző
Irattár
—

—

Szűcs Lajos: A közbeszerzési eljárási szabályok, és a közbeszerzés kiírása alapján is nagyon sok, elég
magas feltételeknek kell megfelelnie azoknak a cégeknek, akik a meghívásos eljárás alapján a
beruházásra ajánlatot tehetnek. Javaslataim a következők:
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A közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként az önkormányzat az alábbi cégeket hívja meg:
1. AKON TK TRANS Kit
1037 Budapest, Bécsi üt 85.

2. PÓCS ÉS TÁRSA KR.
5100 Jászberény, Bakki József u. 27.
3. NAGY Kft.
5100 Jászberény, Nagykátai űt 11.
4. BAKTATÓKft.
2760 Nagykáta, Csokonai u. 31.
5.

JÁSZMETÁL-2000 Kit
5121 Jászjákóhalma, Fő űt 107.

Van-e kérdés, hozzászólás, más javaslat? Amemiyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.
A képviselőtestület 6 főjelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
16/2018. (III. 12.) Képviselőtestületi Határozat
A „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi kőzintézményekben” TOP-3.2.1-15-JN1-201600009 számú pályázat építési munkálatainak kivitelezésére meghívandó vállalkozók kiválasztásáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázati eljárást ír ki „Komplex
energetikai fejlesztés a jászboldogházi közintézményekben” című pályázat építési munkáinak
elvégzésére.
A közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként az önkormányzat az alábbi cégeket hívja meg:

6. AKON TK TRANS KR.
1037 Budapest, Bécsi út 85.

7. PÓCS ÉS TÁRSA KR.
5100 Jászberény, Bakki József u. 27.
8. NAGY KR.
5100 Jászberény, Nagykátai úti 1.

9. BAXTATÓ KR.
2760 Nagykáta, Csokonai u. 31.

10. JÁSZMETÁL-2000 KR.
5121 Jászjákóhalma, Fő üt 107.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás elindításához és
lefolytatásához szükséges dokumenmmokat aláírja.
Erről értesülnek: 1.) Szűcs Lajos polgármester
2.) Dr. Dinai Zoltán —jegyző
3.) Irattár
—
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4

Napirend
Előterjesztés a választási szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző

Dr. Dinai Zoltán: Az SZSZB-k tagjainak és póttagjainak megbízatása a következő általános
választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. A Ve. 25.* (2) bekezdése szerint
a választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselő
testület. Az SZSZB választott tagja és póttagja (valamint megbízott tagja) legkésőbb a szavazást
megelőző második napon a polgármester előtt esküt vagy fogadalmat tesz. A mellékelt határozati
javaslatban terjesztem elő az SZSZB-k választott tagjainak, póttagjainak megválasztására
vonatkozó javaslatomat. Tájékoztatom továbbá a tisztelt képviselő-testületet, hogy a határozati
javaslatban felsorolt jelöltekkel szemben összeférhetetlenségi ok nyilatkozataik alapján nem áll
fenn, továbbá választójoggal rendelkeznek, Így megválasztásuknak jogi akadálya nincsen.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, bogy a jogszabálynak megfelelően, módosító javaslat nélkül,
egy szavazással dönteni szíveskedjen.
Szűcs Lajos: Van-e kérdés, hozzászólás, más javaslat? Amennyiben nincs, akkor javaslom, hogy
szavazzunk.
—

—

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
17/2018. (III. 12.) Képviselőtestületi Határozat
A szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról
Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 24. * (1) bekezdésében, valamint 25. *-ában biztosított jogkörében eljárva,
Jászboldogháza területén működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak az alábbi
jászboldogházi választópolgárokat választja meg:
Tagok
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Berkó-Fejes Györgyi
Csinger Rozália
Joó-Kovács Balázsné
Kisádám Péter
Sósné Baráth Erika
Szappaiios Anikó

5144 Jászboldogháza, József A. u. 23.
5144 Jászboldogháza, Bocska u. 56.
5144 Jászboldogháza, Szellő u. 23.
5144 Jászboldogháza, Virág u. 20.
5144 Jászboldogháza, Lehel u. 13.
5144 Jászboldogháza, Tompa M. u. 11.
Póttagok

~
3.
2.
L

Durucz István
Papp Gyula
Szendrei Péter
Szöllősi Péter

5144 Jászboldogháza Rákóczi F. u. 5.
5144 Jászboldogháza Dózsa Gy. u. 8.
5144 Jászboldogháza Arany 3. u. 19.
5144 Jászboldogháza Rákóczi F. u. 49.

Határidő: 2018. március 19.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán —jegyző
Erintett Tagok, Póttagok
—

—

-

Irattár
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5. Napirend
Előterjesztés a „Jászboldogháza Községért „és „Jászboldogháza Díszpolgára” kitüntetések
adományozásának megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy ebben az évben 2018. június 23-ra
tervezzük a Civil napi rendezvény megtartását a Strandflirdőn. 50 éves a Strandfúrdő. A civil
szervezetekkel, intézményvezetőkkel már tartottunk egyeztetést, meg még tervezünk is további
megbeszélést a rendezvény programjaival kapcsolatosan. Egész napra köimyedebb programokat
tervezünk, sportos, vizes vetélkedőket, játékokat, és déltől főzőversenyt, és ebéd helyett vacsorát. 16-17
órára tervezzük az ünnepség lebonyolítását. Most Így tervezzük, de még további egyeztetések
mindenképpen szükségesek, de szeretném kérni a Képviselőtestület véleményét, hogy adjuk-e ebben az
évben kitüntetéseket át? Ha igen, akkor mikor? A strandon, a Hagyományőrző rendezvényen vagy az
Augusztus 20-i ünnepségen? 2017-ben a lakosság részéről nagyon kevesen voltak a Civil napi
rendezvényen. Orömmel fogadunk pozitív, negatív véleményt is, amely építő jellegű lenne, hogy mi
lenne az, ami nagyobb közönséget vonzana? Várjuk a véleményeket.
Kobela Margit: Javaslatom még nincs. Akik kezdeményezték a kitüntetést, azok legyenek ott. Helyben
alapított díj azok részére, akik a településünkért tettek, dolgoztak, ezért mindenképpen a lakosság előtt
a Civil naponjavaslom átadni.
Vámosi Norbert képviselő elment az ülésről, ezért a továbbiakban Képviselőtestület 5 fő jelenlétével
folytatja tovább a munkát.
Joó-Kovács Balázs: A listát átnézve a díjazott személyek közül már 10 fő elhunyt. Javaslom, hogy a
Civil napon mindkét díjat adjunk. A településen vannak a díjakra méltó személyek. Vannak javaslataim.
Szűcs Ger~elv: Augusztus 20-i ünnepségen is át lehetne adni a települési kitüntetéseket, díjakat.
Szűcs Lajos: Május hónaptól sok rendezvény, ünnepség követi egymást, hétről hétre. (Motoros
találkozó, Hagyományőrzők lovas rendezvénye, óvodai és iskolai ballagás, évzáró, elsőáldozás.) A
testvértelepülésekről a vendégek meghívást kapnának a Civil napra is, de Hagyományőrző Lovas
rendezvényre is tervezzük mcghívni a vendégeket, mert akkor a program nem olyan kötött részünkre,
és több időt tudunk velük tölteni.
Rendkívüli Képviselőtestületi ülést tervezünk 2018. április 25-re. Javaslom, hogy addig a kitüntetésre
vonatkozó javaslatokat kérjük meg a civil szervezetektől és az intézményvezetőktől. Van-e kérdés,
hozzászólás, más javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.
A képviselőtestület S fő jelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
18/2018. (LII. 12.) Képviselőtestületi Határozat
Kitüntető díjak adományozásáhozjavaslat kérése
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy ebben az évben
2018. június 23-án a Strand%rdőn megtartandó Civil napi rendezvényen
„Jászboldogháza Díszpolgára”
„Jászboldogháza Községért”
kitüntetést kíván adományozni, melyhez várjuk a javaslatokat.
A Képviselőtestület felkéri az önkormányzat intézményvezetőit és a civil szervezetek vezetőit, hogy a
javaslatokat indoklással együtt 2018. április 16-án 16.00 óráig nyújtsák be a Polgármesteri Hivatalba.
A Képviselőtestület a kitüntetések adományozásáról a következő soros Képviselőtestületi ülésen dönt.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
—
—
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Dr Dinai Zoltán jegyző
Önkormányzat Intézményvezetői helyben
Civil szervezetek helyben
Önkormányzati Képviselők helyben
—

-

—

—

Szűcs Lajos: Van-e még kérdés, vélemény, bejelentés, ameimyiben nincs, akkor 10 perc szüne u án a
Képviselőtestület zárt üléssel folytatja a további napirendek megtárgyalását.

Kmf.

&~os)
polgármester

~r.D~tá
jegyző

Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNÖKÉTŐL

3/2018.
MEGJ{ÍVÓ
Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület 2018. évi munkatervében szereplő soros ülésre
2018. március 12-én, hétfőn délután 15,00 órára.

AZ ÜLÉS HELYE: Küzségliáza Tanácskozó terme
Javasolt napirendi pontok:
1.!

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

2.1

Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi pénzügyi tervének és kötelező
előirányzatainak megállapításáról, a kőltségvetésről szóló rendelet megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester Írásban, szóban

3./

Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00009 azonosítószámmal nyilván tartott,
„Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi közintézményekben,, pályázathoz
közbeszerzés kiírására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban
—

4.!

Előterjesztés a választási szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző Írásban
-

5.!

Előterjesztés a Jászboldogházi Településfejlesztő Kit ügyvezetői feladataiiiak ellátására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban
—

6.!

Előterjesztés a „Jászboldogháza Községért „és „Jászboldogháza Díszpolgára”
kitüntetések adományozásának megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban, Írásban
—

7.!

Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
-

szóban

4’

Otthonteremtési támogatási kérelmek megtárgyalása

Jászboldogbáza, 2018. március 7.
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.

~O’őogJ)J.

~

Szucs Lajo ~.
polgarmest- tznCS’e
A Képviselőtestületi ülés napirendjeinek Írásos dokumentuma megtalálható a
www. iaszboldo~haza.hu honlapon.

Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2018 (111.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdé
sének a) és ~ pontjában, valamint az államháztartásról szó ló 2011. évi CXCV. törvény 23. * (1)
bekezdése alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. ~ A rendelet hatálya az őnkormányzatára és intézményeire terjed ki.
2. ~ A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi
főösszegét 286.784.559.- forhitban állapítja meg.
3. ~ (1) Az önkormányzat összevont 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzaton
a)önkormányzat működési támogatási bevételei
81.101.480.-Ft
b) támogatásértékű bevételek
35.755.729.-Ft
c) közbatalmi bevételek
31 300 000.-Ft
d) működési bevételek
21 899 936.-Ft
e) átvett pénzeszközök
240.000.-Ft
f~ pénzmaradvány
120.320.095.-Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei:
b) az önként vállalt feladatok bevételei:

238.665.023 .-Ft,
48.119.525 -Ft

4. ~ (1) Az önkormányzat összevont 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meg
határozott tételekből állnak, azaz:
a) működési kiadások
aa) személyi jellegű kiadások:
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
ac) dologi és dologi jellegű kiadások:
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
ae) egyéb működési célú kiadások:
b) felhalmozási költségvetés:
ba) beruházások,
bb) felújítások
c) finanszírozási költségvetés:
ca) állambáztartásonbelüli megelőlegezések
visszafizetése

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 240.964.545.- Ft,

171758.793.- Ft
80.490.517.-Ft
13.549.386.-Ft
53.577.106.-Ft
9.032.299.-Ft
15.109.485.-Ft
112.576.452.-Ft
1.674.106.-Ft
110.902.346.-Ft
2.449.314.-Ft
2.449.314.-Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 45.820.014- Ft,
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű
ellátásai:
a) szociális ellátások
9.032.299.- Ft
b) szociális társulási hozzájárulás 11.640.932.- Ft
c) civilszervezet támogatás
3.468.553.- Ft
5. (]) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint ±5.984.03]- Ft többlet
b)felhalmozási cél szerint -5.984.03].- Ft hiány.
‚~

6 ~Költségvetési rendelet mellékletei
(1) Az önkormányzat és intézniényeinek kiadási és bevételi főösszeg előirányzatainak kötelező fel
adatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontása az 1. számú
melléklet,
(2) Működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat a 2. számú melléklet,
(3) 2018. évi beruházási kiadások részletezéséta 4. számú melléklet,
(4) Felújítási kiadásokat az 5. számú melléklet,
(5) 2018. évi bevételek és kiadások előirányzatainak felhasználási tervét a 2. számú tájékoztató
tábla,
(6) A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként- beszámítás után a 3. számú tájékoztató tábla,
(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények a 4. számú tájékoztató tábla,
(8) Több éves kihatással járó kötelezettségvállalás az 5. számú tájékoztató tábla,
(9) Bevételi és kiadási főösszegen belül működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és
kiadási előirányzatokat cél szerinti bontásban 2018. évre, valamint az azt követő 3 évre címenként a 6. számú tájékoztató tábla
szerint hagyja jóvá.

7. ~(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre vonatkozó— közfoglalkoztatottak nélküli
létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 6 fő.
b) Jászboldogházai Mesevár Ovoda intézmény állományi létszám átlaglétszám 6 fő
c) Jászboldogháza Konyha intézmény állományi létszám —átlaglétszám 3 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 26 fő
—

—

—

—

—

-

8. ~Jászbo1dogháza Községi Önkormányzat fó előirányzatát az 1. számú melléklet tartalmazza.
9. ~Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék, céltartalék nincs meghatározva.
10. * (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatás
köre.
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(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelye
zésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet
(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a
polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról
és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
11.

* E rendelet 2018. év március hó

14. napján lép hatályba.

Kelt: Jászboldogháza 2018. március 12.

dC..

Dr. Dmai Zoltan
jegyző

S
polgármester

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Jászboldogháza, 2018. március 13.

Dr. Dinai Zo án
jegyző

JÁSZBOLDOGIIÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.
ELŐTERJESZTÉS
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2018 (111.13.) számú
a Közsé~i Onkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2018. évi költségvetési tervezet összeállításánál a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapján
megállapított állami támogatásokat, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletet, az államháztartás számviteléről
szóló 4/2013. (1.1 1.) Korm. rendeletet, a 2018. évi költségvetést érintő képviselő-testületi
döntéseket, a vonatkozó önkormányzati rendeleteket, rendelet-tervezetet vettük ügyelembe.
A költségvetési tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat, rovatokat címenként, bevételi
és kiadási előirányzat-esoportonként, melyeket a jogszabályok előírnak, valamint azokat a
nem kötelezően ellátandó feladatokat, amelyeket a Képviselő-testület az önkormányzati
rendeletekben, határozatokban felvállalt.
A beterjesztett anyag jelen formájában a költségvetési rendelet megalapozására alkalmas,
tartalmazza azokat a költségvetési tételeket, amelyek az önkormányzat 2018. évi költségvetési
rendelet-tervezetében megjelennek.

BEVÉTELEKRŐL:
A költségvetési tervezet bevételi fZ5összege jelenleg 286.784.559.- Ft, az I. sz. melléklet
szerinti jogcímeken és összegekben.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Bi
Az Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 81.101.480.- Ft, amely összeg a
költségvetési törvény és a Magyar Allamkincstár által közölt támogatási összegek alapján
került megállapításra.
I. Onkormányzatok működésének általános támogatása Bill
A támogatás mértékét az egy főre jutó adóerő-képesség befolyásolja.
Település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatellátás (zöldterület-gazdálkodás,
közvilágítás, köztemető-, közutak fenntartása,), egyéb önkormányzati
feladatok támogatása 20.436.952.- Ft
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra kapott támogatás 112 200.Polgármesteri illetmény támogatása 324.200.-Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása— BI 12
Ovodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkájának közvetlenül
segítők bértámogatása 21.202.200 Ft fajlagos összeg a pedagógus
béremelés következtében növekedést mutat
Ovodaműködtetésitámogatás 3.050.133.- Ft.
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó
többletkiadásokhoz 1.169.584— Ft
—

—

-

-

-

-

-

-

-

—

II. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása B1 13
Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok, gyermekétkeztetés támogatására
Bértámogatás ‘7.885.000.- Ft
Uzemeltetési kiadásokra kapott támogatás 0.- Ft
Szociális ágazati pótlék támogatása 13.945 000.-Ft
III. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B1 14
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokra kapott támogatás összege
2.030.380.-Ft
IV. Kiegészítő támogatások B1 16
Pályázat benyújtásához kötött támogatási forma, Így eredeti előirányzatként a
2018. január l-jén már fennálló tartozások kerülnek tervezésre.
—

-

-

-

—

-

-

2. Az áHamháztartáson belüli támogatások B2 együttes összege 35.755.729.- Ft
Az önkormányzatok 2016. évi éves beszámolójának hatósági ellenőrzése során
az önkormányzat javára 288.313.- Ft pótlólagos támogatást állapítottak meg.
Az OEP által folyósított támogatás összege 3 924.000.- Ft, mely a védőnői
szolgálat, valamint az iskola egészségügyi ellátás működéséhez nyújt
fedezetet.
A közfoglalkoztatás személyi, munkaadói járulék, valamint dologi kiadás
támogatásának fedezeti összege 31.543.411.- Ft, melyet a Munkaügy Központ
folyósít we igénylés alapján.
—

-

-

-

3. Közhatahni bevételek— B3 együttes összege 31 300 000.- Ft.
Közhatalmi bevételek között a helyi adóbevételek kerülnek tervezésre
figyelembe véve we önkormányzat helyi adókról szóló rendeletét, a
gépjárműadó átengedett részét, az iparűzési adó tervszámát, valamint a 2017.
évi teljesítési adatokat.
-

4. Működési bevételek— B4 együttes összege 21 899 936.- Ft.
-

-

-

Önkormányzat esetében működési bevételek között kerül tervezésre a lakó- és
nem lakóingatlanok bérleti díj bevétele, a hozzá kapcsolódó kiszámlázott
rezsiköltségek, valamint a haszonbér, közterület használati díj, gépi munkák,
illetve a Boldogházi Hírekben szereplő hirdetésekből és értékesítéséből
származó bevételek összesen: 9.155.687- Ft.
Az önkormányzat önként vállalt feladatainak működési bevétele a bérleti díj,
közvetített szolgáltatás és kiszámlázott általános forgalmi adóból összesen
2.23 1.024.- Ft.
A Jászboldogháza Konyha működési bevételei óvodai és iskolai térítési díjak,
és kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei 4.226.425 Ft
valamint az önként vállalt feladatoknál nyilvántartott vendég étkezési térítési
díj bevétele 6.286.800.- Ft
.-

-

5. Működési célú átvett pénzeszközök B6 240. 000.Ft.
A háziorvosi alapellátás kormányzati funkción szereplő 1 fó háziorvosi
asszisztens bérkiegészítésére szerződés alapján a háziorvostól átvett
pénzeszköz került beépítésre a költségvetésbe 240 000.-Ft összegben.
—

-

6. Finanszírozási bevételek B9 116.487.414.Ft
A 2017. évi pénzmaradvány került betervezésre, mely a működési
feladatokhoz, a közfoglalkoztatás 2018. évi személyi és munkaadói járulékok,
előző évi államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére kerül
felhasználásra. Valamint felhalmozási célú pénzmaradvány, amely a 2017 évi
elnyert felújítási pályázatok megvalósítására különülnek felhasználásra.
—

-

Összességében a bevételi fóösszegre tett javaslatot a jelenleg rendelkezésre álló információk
alapján reálisnak tartom.
KIADÁSOKRÓL:
1. Működési kiadások között az alábbi tételek kerülnek tervezésre
a) Sze,nélyifuttata’sok K1:80.490.51 7.- Ft.
—

-

-

A 2018. évi költségvetés személyi jellegű kiadásai kidolgozásánál figyelembe
lett véve a 2018. január 1-től érvénybe lépett garantált bérminimumok hatása, a
soros előlépések, jubileumi jutalom. Az önkormányzatnál és intézményeinél
jelenleg Üres
álláshely nincs.
Jászboldogháza Onkormányzatánál
megfigyelhető létszámcsökkenés.
A külső személyi juttatások körében az intézményi alaptevékenység
ellátásához elengedhetetlenül szükséges, alkalmazotti jogviszonyban nem állók
részére és a képviselői juttatásokra kifizetendő összegek kerültek
meghatározásra. A polgármester, alpolgármesterek, külsős bizottsági tag, és a
képviselők juttatásai, valamint költségtérítéseik az előző évben elfogadott
összegekkel kerültek kidolgozásra.

b) Munkaadókat terhelő Járulékok K2:13549. 386.- Ft
—

-

Munkáltatói teher tekintetében is változás következett be, tekintettel a szociális
hozzájárulási adó mértékének változására, mely a 2018. évben 19,5%-os terhet
jelent a foglalkoztatók számára.

e) Dolozi kiadások—K3: .53.577.106- Ft
Az önkormányzati dologi kiadások előirányzatai kialakítására az előző évi tény
adatok figyelembevételével került sor. A készletek és szolgáltatások vásárlása,
más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más működés során
keletkező kiadások figyelembevételével kerül sor, a szigorú, takarékos
gazdálkodást szem előtt tartva.
A Jászboldogházai Mesevár Ovoda feladatainak ellátása során tervezett
kiadásai kőltséghatékony, megfontolt módon készültek.
A Jászboldogháza Konyha 2018. évi működését is a költségvetésben külön
intézményként tervezzük.
-

-

-

d) EUátottakpénzbeli luttatásai —K4: 9.032.299.- Ft
A szociális juttatások tekintetében a 2017. évi terv szint figyelembevételével
került meghatározásra az idei évi keret, mely fedezetet nyújt a Bursa
Hungarica támogatások költségére, pénzbeli és természetbeni átmeneti
segélyekre, valamint települési lakásfenntartási támogatásokra.
-

e) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre KS: 11. 64a 932- Ft
Ide került betervezésre a Jásztelki Közös Onkormányzati Hivatal 2017 és 2018.
évi hozzájárulási összege 3.000.000.- Ft.
Jászsági Szociális Társulás 2017. és 2018. évi társulási hozzájárulás összege
8.640.932.-Ft.
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre KS: 3.468.553.- Ft
Civil szerveteknek az önkormányzat által tervezett támogatás a civil
szervezetek tulajdonában lévő mikrobuszok üzemeltetéséhez való
önkormányzati támogatás összege 1 682 66.- Ft.
Az alpolgármesteri tiszteletdíjából és járulékaiból felajánlott 2.192.097 Ft.
meghatározott százalékban kerül átutalásra a jászboldogházi civil
szervezeteknek.
Valamint cél jelleggel juttat
támogatást az önkormányzat egyéb
szervezeteknek,
Mely részletes kimutatását az 1. sz. tájékoztató mutat be.
2. Felhalmozási költségvetési kiadások
a) Beruházások K6: 1.674.106. Ft
Amelyek a tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök megszerzéséhez
kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak
b) Felújítások K7: 11a902.346.- Ft
A fejlesztési kiadásaink között a 2018. évre tervezett felújítási munkálatok
kerültek meghatározásra, melyre a fedezetet a 2017. évi maradvány biztosítja.
—

-

-

.-

»

-

-

-

-

—

-

-

-

.

Finanszírozási kiadások K9: 43.263.075- Ft
Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összege
2449.314.-Ft.
Központi irányítószervi támogatás folyósítása címén az Jászboldogházai
Mesevár Ovoda intézményének az önkormányzat a köznevelési feladatokra
kapott támogatást és az intézményi hozzájárulás összege 27.8 12.856- Ft.
Jászboldogháza Konyha felé a gyermekétkeztetési feladatok ellátására kapott
állami támogatás, valamint intézményi hozzájárulás összege 11.956.296. Ft.
—

-

-

-

Az önkormányzat részletes, tételes, kiadási és bevételei jogcímeit kormányzati funkciónkénti
és szakfeladatonkénti bontásban az INFORMACIOS FUZET tartalmazza.
A költségvetés egyenlegét év közben befolyásolhatja a keletkező plusz bevételek és a
felmerülő feladatok kiadásai.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat az Áht. fent említett
paragrafusának megfelelően a határozati javaslatot, valamint az önkormányzat 2018.
évi költségvetéséről, és annak végrehajtásáról szóló rendelet-tervezeteket meHékleteivel
együtt vitassa meg és alkossa meg azok alapján a 2018. évi költségvetési és végrehajtási
rendeleteit.

Kérem a költségvetés részletes megvitatását és elfogadását.
Jászboldogháza 2018. március 12.

I .melléklet a 1/2018(111.13.) önkormányiati rendelethez
Jászboldogháza Községi Onkormányzat 2018. évi Költségvetésének Osszevont mérlege
BEVÉTELEK
1. sz. táblázat
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adatokforintban
Bevételt jogom

2018. évi előirányzat

Őn]’oranányzat működési támosatásai (li.+...+.l.63
Htlyi önkomiányzatolc mÚködésének általános támogatása
Qn]comsányzatok egyes kömevelési feladatainaktásnogatása
Onkoimányzatok szociális ás gyersne)~óIéti feladatainak támogatása
Onkorsnányzatok kulturális feladatainak támogatása
Múlcödéaí célú központosított elöirányzatok
HeLyi önkoniiányzatok loegcszitó tánsogatássi
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.4.. .+.2.5.)
Etvenásokés beözctésekbevételei
Működési célú garancia-és Icesességvéllalásból megtérolések
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülést
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.5.-köt hU-s tásnogatas
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.4. .4-3.5.)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Fellsalinozási célú garancia- ás kezességvállalásból megtérűléstk
Felhalmozási célú visszatérítendő tásnogatások, kölcsönök ‚isszatérülése
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
5.5.-bIt kU-s tamogatás
Közbatalnii bevételek (4.l.+4.2+4.3.+4.4.)
Htlyiadók (4.l.1.+4.l.2.)
- Vagyoni típusú adók
- Termékek ás szolgáltatások ad6i
Oépjánaűadó
E~éb ántbasnsálati ás szolgáltatási adók
bgytb koetsataisni bevételek
Működési bevételek (5.l.+...+ 5.10.)
Készlttértékesités ellestértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiazárrslázott általános forgalmi adó
Altalinos forgalmi adó visszatéritése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
tagyeb ns7sködest bevetelek
Felhalmozási bevételek (6.1.+...-I-6.5.)
lmmattriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megsziiaémhaleapcsolddo bevetelek
Műkidéti célú átvett pánzeszközök (7.1. + ... + 1.3.)
Működési célú garancia. ás kezességvállülásb6l mtgtérülések All-n kMlröl
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AN-n kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.3.-bot hU-s támogatás (kozveűen)
Feibslmozási célú átvett pénztszközök (8.1.48.2.48.3.)
Felhaln’ célú garancia- ás kezességvéllalásból naegtérülések AN-n kívülről
Felhalna. célú visszatérítendő támogatások. kölcsönök vitszssér. AH-a kivülról
Egyéb felhalmozási célú átvett péazeszköz
$.3.-bol kU-s tásnogatas (közvetlen)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+».+8)
Hitel-. kilcsinfelvétel államháztartáson kívülről (101.+l0.3.)

Forgatási célú belibldi értékpapírok beváltáss, értékesítése
Forgatási-célú belföldi értékpaplrok kibocsátása
Befektetési célú belibldi értékpapírok bevéltása, értékesítése
lietektetésa celú beltoldi cttkpapirek kibocsatasa
Maradvány igénvbevéttle (12.1. -I- 12.2.)

l2.l.
122.

Előző évköltségvetési saiaradváisyának igénybevéttle
t.lozö évvüllalkozás, maradványanak sgenybevétete
Belföldi tloaoszirozás bevételei (13.1.4 .. ÷ 133.)
Államháztartáson belúlimegtlölegezések
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Betétek megazuntetese
Külföldi ünanrzirozás bevételei (143.+. „14.4.)

13.1.
13.2.
13.3.
14.

34.1.
142.
14.3.
144.
15.

30 945 83 I
35 155 729
288 333

35 467 416

31 300 000
27200000
4400 000
22 800 000
4 000 000
.

100 000
21 899 936
300000
3 379 305
s 002 044
I 040 000
3 327 894
3 850 693

240 110

240 000

170 297 145

Hosszú lejáratú hitelek. kölcsönök felvétele
Likviditási célú hitelek. kölcaönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
Romd lejáratú hitelek, kolcsonök lelvetete
Belföldi értékpapirokbtvételti (11.L+...+ 11.4.)

I 1.1.
112.
[1.3.
11.4.
~

~.

81 101 480
20 873 352
25 421 917
21 830 000
2 030 380

116 487 414
116 487 414

Fergatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
~tSctetési célú kúltbldl értékpapírok bevéltása, értékesítése
KM~ldi értékpapírok kibocsátása
K.utloldi hitelek, kolcsonok telvetele
Adótságboz nem kapcsolódó szánsaazékos ügyleeekbevételet

16.

FINANSZíROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.4

17.

KÖLTSÉGVETÉSI És FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

...

+15.)

116 487 414
286 784 559

KIADÁSOK
2. at táblázat

adat okfori‚otban
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1
I.
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2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
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2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
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3.1.
3.2.
4.
S.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2,
6.3.
6.4.
7.
7.1.
72.
7.3.
7.4.
7.5.
8.
SI.
8.2.
8.3.
8.4.

....

Kiadásajogcamek
2
Működési költségvetés kiadásai (l.t-4-...+l.53
Személyi juttatások
Munkaadókat ttabtlőjáraalékok ás szociális honájáraalási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli jaatlatásai
Egyéb o~k6dési célú kiadások
-az 1.5-bél; -Elvonások ás beúzctések
- Garancia- ás kezesség’óllalásból kittzetés ÁIi-n btlülrt
-Visazatéaiaendó támogalásak, kölcsönök nyújtása AN-n belülre
- Visszatériitndö támngatáaok, kölcsönök törlesztást AU-n btlülre
- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre
- Garancia ás kezességtúllalásból kiúzctés AN-n kívülre
- Vieszatéritendó támogatások, kölcsönök nyújtása AN-n kívülre
. Árkiegészitések, ártámogatások
- Kamattámogatások
- Egyéb működési célú támogatások államházaaatáson kívülre
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)
Beruházások
2.1 .-ból EU-s forrásból nasgwaióauló beruházás
Felújitások
2.3,-ból EU-s forrásból aneg’~lósasló felújitás
Egyéb felhalmozási kiadások
‚
2.5.-bél
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AN-n belülre
- Visszaaéeittndö támogatások. kölcsönök törltsztést ÁH-n belülre
- Egyéb felhalmozási célú támogatások AN-n belülre
- Garancia- ás kezességvállalásból kitizetás AM-n khiilrt
- Visszatérítendő támogatások. kölcsönök nyújtása AN-n kívülre
- Lakástámogatás
. Egyéb fellaalmozási célú támogatások állantaáztariáson kívülre
Tartalékok (3.1+3.23
Általánas tartalék
Céltartalék
KÖLnÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
Hitel-. kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.33
Hosszú ltjáraeio hittlek, kölcsönök törlesztést
Likviditási célú hitelek, kölcsönök tirlesztést pénzügyi vúllalkozásnak
Rövid Itiáratú hitelek, kölcsöaök törlesztése
Belföldi énlélcaaapirok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)
Forgatási célú belföldi értékpapirok’úsárlása
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
Belföldi flnaoszírnzás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)
Állasaüváztartáson belüli nrgelölegezések folyótítása
Államháztartáson belüli megel6l~ezásck ‚isszaözttést
Péazestközök betétként elhelyezése
Központi iiárayitószervi támogatás folyósitása
Pénzügyi Uzing kiadásai
KülföldI floaoszirozás kiadásaI (6.1. + ... + 6.4.)
Forgatási célú külföldi értékpapírok ‚ösárlása
Befektetési célú küttoldi értékpapírok bt’öltása
Külföldi értékpapírok beváltása
Külföldi hitelek, külcsönök törlesztése

9.
10.

FINANSZíROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

..---

2018. eva eloaranyzat
3

171 ‘758793
80490517
13 549 386
53 577 106
9 032 299
85 109 485

II 640 932

3 468 553
112 576452
I 674 106
110 902 346

284 335 245

2 449 314
2 449 314

2449334
286 784 559

KÖLTSÉGVETÉS; FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat
Költségvetési hiáoy,többlet(költségvetésibtvételtk9.sor—költságvetési Itiadások4.sor) (+1.)

I
2

~

FinanszírozásI bevételek, kiadások egyenlegt (fInanszírozási btvételek 16. tor - fInanszírozási kiadások
9. sor) (+1-)

adatok forintban
-114 038 100
114 038 100

l.1.melléklet a 112018 (111.13.) őnkonuányzati rendelethez

Jászboldogltáza Községi Önkormányzat

2018. évi Költségvetés Kötelező feladatainak mérlege
BEVÉTELEK

1. an téMára’

adatok forintban
Bevételi Jegcim

2000. ést előiráoysat

2

3

a
a.
1,1,
0.2.
13.
IA.
t.5.
1.6.
2.
2. I.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3. I,
3.2.
3.3.
3,4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
43,
44
5.
SI.
5.2.
5.3.
54
55
5.6.
57,
58
5,9,
5.10.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7.1.
72.
7,3,
74
8.
öl.
0.2.
8.3.
g4,
9.
itt,

10.1.
10.2.
10.3.
~

ot.!.

Össkorsnüysst műkődéoi támocatéoai (l.l.+...+.1.6.)
Helyi önkomsán3satolc működésének általános támogatása
Orülonsáayzalok egyes kömevelési feladatainak tántogalása
Oaizonnáayzatok szociális éegyemleldéléli fcladaiaiaak támogatása
Oa%onnásyzstok kulturális feladatainak támogatása
Működési célú köapontositott elöirányaasok
Helyi Önkgnnanysattk ktogesalo lamogalasat
Működési célú edsssoeatások államlsásíartáson belűlro’t 02.i.+...+.2.5,)
Elvonások ét bcözeléack bevételei
MűkÖdési célú garasscia. ás kezességvállalásbál niegtérálések
Működési célú visozatéritendö támogatások. kölcaöslk visazasérolése
Működési célú visozasérittadő támogatások, kölcaöstk igénybevélete
Egyéb niOködési célú támogatások bevételei
2,3.-bol EU-s taaaagalaa
Fellsalmoráni célú eástsoeatások illasnlsáflortáson belűlről 83.1.+...+3.5.)
Felhalmozási célú önkormán~sri lámagalások
FeUaalmosási célú garancia- ás keseaségvállalásbel mggiéollések
Felhalmozási célú viomalésitendő lássaogalások, kötcoőaök vittaatéralést
Felhalmozási célú viaazasésbgndö támogatások, kolerások igénybevétele
Egyéb fcllsslssozási célú sásnogalások bevételei
35-~ EU-s tantogataa
Klzisatalsal bevételek (4.1+42+4.3+4.4.)
Helyi adók (l.l.l.44.3.2.)
. Vagyoni rlptssú adék
-Temaékck ás szolgáltatások adéi
Gépjánnisdé
Egyéb ánslsaarjsálaü ás molgállatási adék
EgyrE koráatatot bevetclek
Működési bevételek (5.1.+...+ 5,10.)
Késalctértékesités eletértéke
Szolgáltatások ellesiésiéke
Közvetitell szolgáltatások értéke
Ttáajdoaori bevételek
Esálási díJak
Kiszásnlázalt állalássas fasgaisni adó
Alaalánoa forgatszá adá vitssatéritése
Kamaabevételek
Egyéb péazögyi mivelstrk bevételei
Egytá sasaktsdeo btvetelek .
Felbalsssozási bevételek (6.3.+...+6.5.)
tmsnaleriálitjavak ésiékesilést
Ingatlanok értékcoilést
Egyéb rásga4 eszközök éttékcaitásc
Rézacsedéselc értékcatlése
Kcszeoedeaek mggazsssttoeltez tapctolodo btvtsclek
Műkődési célú átveti pénaesvlclzök(7.l. + ... + 7,3.)
MokÖdésá célú garancia. én kezenaég”állalásból mrgtéaülések AE-n kivölröl
Múkődéé téti vittzatésilesd& tásiogatásek, kötcaonök visozatér. AN-n kivilről
Egyéb működési célú átveti pétzosúör
7.3.-bel EU-s asmogasas (kozvcüm)
Felbalniisátl célú átveti pénzesskozétk 88.1+02+03.)
Felbalns. célá garancia- ás kezggnégvállalásbál megtérelétck AH-o kivúlrúl
Felhatm. célú visozssérilgndű támogatások. kölcstaök vi050atér. AH-o kivitrot
Egyéb festalmozási célú átvett pésszeazköz
0.3.-bel EU-a tassogazas (közvalcn)
KÖLTSEGVETESII0EVÉTELEK ÖSSZESEN: (a+...+0)
hitel.. kölcoösresvésel átlasssisdzáartásos lávttrs’l tiü.l.+103.)

~

12.1.
12.2.
03.

Előző ér kőllségvsléá maradvássyástak igésybevétele
Eltsé tv váoiltozast maradranyanik sgcsybevelele
Belföldi llnasscaározás bevételei t13.1. + ... + 133,)

13.1.
13.2.
533,
°~.

14.1.
04.2.
14.3.
04.4.
55.

10 945131
4 212 313
288 313

3 924 000

31 300 010
27200000
4 400 000
22800 000
4 000000
100 000
52 924 526
300 000
3 429 058
3 228 595
I 040 000
3 327 894
1 598 979

240000

240 000

129 778319

Hosszú Irjásatú Isitrtek, kölcsönőlc felvételt
Likviditási célú lsttcttk, kllcsöiaök felvételt pénzügyi vállalkozástél
Rosta lejarato bitesek, kölcsonok telvesclc
Belföldi éroékpapirok bevételeI (33.1. +...+ 11,4.)
Fosgatási célja belföldi értékpapírok bevélsása, értékrsítése
Fotgatázá célú belföldi értékpapírok kiboctátása
Befelaetési célú belföldi értékpapírok bg”dltása, értékesítése
siettEttem cdt beltoldi cnékpaptrok laboesatasa
Maradzásiv iEénvbcvétete t12.1. + 12.2.)

11.2.
11.3.
11.4.

81 101 480
20 873 352
25 421 917
2! 830 000
2 030 380

118 806 704
100886704

Allajotsáztagtásosa betűk megelölegezések
Allanáltiztarlásost belili mcgglőlrgezéaek térlrszlése
0.OzpOals aanyisoszcsvs samogalat
Kfsiféidi flstaoasironis bevételei (14.l.+...l4.4.)
Fosgstási célú külföldi ésiékpaptrok bevállása, énékesirése
Beftkscsési célúkültöldi ésiékpapirok beválsása, égtékestiése
Külföldi éstékpapírok kibocsátása
Kssárot& sleEk, kolesonok ágivérele
Adénságlsoroem kapetölédó ámrsssazékor ügyletek bevételei

16.

FINMéSZ8ROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSzESEN (lO.+

17.

KÖLTSÉGVETÉSI

...

+15.)

És FINAF4SZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

108886704
t9+i@

238 665023

KIADÁSOK
2. so táblázat

adatok forintban
KIadási jogeisnrk

sI~t—

a
~

I.
II.
1.2.
0.3.
1.4.
1.5
1.6.
1.7.
0.0.
1.9.
0.10.
III.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2,5.
2.6.
2.7.
2.0.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
3.
3.5.
3.2.
4.
5.
5,0.
5.2.
5,3.
6.
6.1.
6,2.
6.3.
6,4.
7.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
0.
0.1.
0,2.
0.3.
1.4.
9.

io.

2010. éel eliiráaiyni

2
Műkodési kölscérwté’ kiadásai (i.l+...+I.5.)
Személyi jettatásak
Munkaadókat trrhelójinalákok ás szociátishonáiágulási adó
Dolo~ kiadások
Ellátottak pénzbeli isttatósai
Egyéb miködési célú kiadások
- sz 1.5-bEl: - Elvonások é5 beíszemések
- Garancia- é5 krzességvállaláaból hiüzelés Aid-n belaire
-Visszalérileadi támogytássk. kölcsösök nytijtása Aid-n beloire
. Visszasézitend& lámogylásrk, kolcaonők törleaziéac Ali.,’ belaire
. Egyéb múködás célú támogatások Au5 belútre
- Garancia ás ka~égvá11alöaból ki6zceáa All-n kivolre
. Visazalérilesdő támogatások. kolcosask ayújoásaA}l-a kivúlre
. Á4dceészitésgk. dxtámogaldsak
- Kmatattámogslásalc
- Egyéb mikodisi célú timoeaoások állaatolaáztartásos kivolea
FelhalmozásI I’Olttégvetés kiadásai (2,1+2,3.42,5.)
Bgnthsizásotc
2,t..b&l EU-s foezdsből mggvalóaalá beruházás
Felújttások
2.3,-bÓl EU-s forrásból megvalőasló feléjltás
Egyéb felltalreozáal kiadások
2,5,.böl
. Garancia-és kezeeségváttalásból káfszclés AM-n belülre
- Visozaté,ilcsda ‘imoantásak. kálcaönák nyújtásaAid-n betoire
- Visszatéeitgndl támogatások. kölcsonok torleszlése Ali.,’ belaire
. Egyéb fellsaimazásl célú támsnlásolc ÁR-s betülrr
- Garaacia- égkezességyállalásból kiOzetés Au-n kivoire
. Viaantérllessdl lánsomtásak. kolcoonok sysljtásaAl-l-n kivolve
- Lakástágaseatás
- Egyéb felhalmozási célú támaastások államhoztanáaon kivtilre
Tartalékok (3.IA-3.2.)
Általánas tartalék
Cétlagtalék
KOLTSEGVEItSI KIADASOKÓSSZESEN (1+2+3)
1usd.. kőicaOnlOrlrsáés áilambáaiartásno isivillre (5.1. + ... + 5.3.)
hosszú lejásiatú hitelek. kőlcsóaök tőmledáése
Likvidltáci célú hiteleIt, kölcsonok lözliésr pészzoeyi vátalkozászak
Rövid leiáratO hitelek. kilcslai0cll4crzlése
nolooleol áriékpaplrok kiadásaI (6.1. + .. + 6.4.)
Fosszatási céhi bettlidi énékpapirokvdsáslása
Fomalási célú beltlldi ést3~eplrok beváltása
Befektetési cdú belilidi éetékpapkok vásáslása
Befektetési célú bellEldi értékpapirok beváltása
Belföldi 6saosairsaás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)
Államlzózsazsáson belüli msgelölggezésgk fnlyóaitáss
Államlsáztareásan belüli megglilsgezéork visssafizeléae
Pérszerzközák brsétkéal elhelyezése
Pénzügyi thing kiadásai
Kó~aosti h’inyitúezeM támagvlásslc folyözltása
KülföldI Osansziroais kiadásaI (6.3. + ... + 6.4.)
Pomnedai célúkllflldi émték~apirokvásásIása
Befekteléci célú kütfútdi éitékpapirok bevöltösa
Külföldi émtékpap&ok bevállása
Külföldi hilelrk. kölcsoaok lirleantése
FINM’SZhtOZÁSt KIA1)ÁSOK ÖSSZESEN: (5,4.48.)
ou~ÁsoK ÖSSZESEN: (4+9)

3
130 333 203
52 401 402
00 596 270
42 913 666
9 032 299
is 109 405

II 640 932

3 460 553
100302 120
223 176
100 150 152

230515233

2 449 314
2 449 314

2 449314
246 964 545

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. so táblára:

adalokforiniban

a

Kiltségvelémi löátw,titshlelt kiltsécvdtmtslbcvémeleho.ssr. ldilttéenréaf ldadássk4.osm)

2.

Ffsanvirs,ásllsevémelel’, ldadásskegyrnlegetfmnanszirosámfhevdtelekl6. sor-Onaaaimtaásildadássk9.ms’)

(+1-l

-000736002

(+1-)

186437 390

l.2.mellékleta 1/2018 (11L13.) önkomnányzati rendelethez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2018, évi Költségvetés Önként vállalt feladatainak mérlege
BEVÉTELEK
1. sa táblázat

adatok forintban

~:

Bevételi jegeilsi

2018. é’i előirányn’t

2

3

I
1.
II,
1.2.
1.3.
3.4.
1.5.
~
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3,
3.4.
3.5.
3.6,
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.3.
44
5.
5.1.
5.2.
53
54.
5,5,
5.6.
5.7.
5.8.
59
5.10.
6.
6.3.
6.2.
6.3.
6A.
6.5.
7.
7.1.
7.2.
7.3,
74
8.
SI.
8.2.
8.3.
SA.
9.
°Q.
10.1.
10,2.
10.3.
Ii.
Ill.
11.2.
11.3,
11.4.
1212.1.
12.2.

Önkonnásiynl_működési támoealásp.I_(I.1.+...+.1.6.)
Helyi öséleormányzalok működésének tllalásiotlámogalása
Ooiconrányzatok egyes kősaevelési feladalsisisk eáanssgsidaa
Osskonnányzalek ocitlis és gyensiekjiléti feladataieak lámsgalása
Onkomiányzatok kulturális feladatainak lisisogatása
Működési célú közposlnilott elöirányzaiok
Hely’ Óibonrsanyzalot begemlb lassogatasat
Műleldéci célú lámegalésokállaosliésiurlénon belülről (2.I.+...+.2.5.l
Elvonások és beüzetésök bevételei
Működési célú garancia-és kezességvtllalösbél neglérülések
Működési célú yisezalérilesdö limogalisok. kölcsönök visflalérüléae
Működési célú visszalésilesidi támogatösok, kölcsosők igésybevélels
Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.2.-hol EU-s eamogatas
Felbalmosiui célú láss nlésokállamlléalsrsáoooi_beliilrol_(3.l.+...+3.5.)
Felhalmozási célű önkotsndstflali támogalisok
Felhalmanisi célú gaxasseis- ás kezessógvállalásböl meglérüléaek
Felhalmozási célú visszaléeilesdö lámogstáuole, kölcoössök viaszalérulése
Felhalmozási célú visszalésilendö Idsiogatisok. kolcsonök igénybevélele
Egyéb felhalmozási célú tásisogalások bevételei
3.5.-bel EU-s lassogalas
Kösisalalood bevételek (4.1 +4 .2 +4.3 ‘MA.)
Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)
— Vagyotsi Ilpasű adók
-Tensékek ás nolgillaldsok adót
Gépjösssűadö
Egyéb ds’uhanasálali ás szolgáltalási sdók
Egyeb koshataln beveletek
Működési bevételek (S3.+...+ 5.10.)
Kégylclénékesitös elenénéke
Szolgáltatások ellenésodke
Köevcsitesl nolgdlsasásolc éztékc
Tulajdonosi bevételek
Ellátási dijak
Kindsréázose átlslásiso (osgalosi adó
Altalánoa fargalst adó visszalérilése
Kaissatbevélelek
Egyéb pénzügyi slveletek bevételei
Egyeh mucödeas bcveoelek
Felhalmozási be’-élelek (63.+...+6.5.)
lnmoatedálisjavak éztékestttsc
Isgatlasisk inékesitése
Egyéb társai eszközök érlékesilóse
Rénesedáselc éotékesitése
Reozetedesek s’egnüneseöes kapcsoloio beveselet
Működési célé étwlt pénnszkőesk t7.l.+ ... + 7.3.)
Múködésécélúgarascia-és kezessögvéltalásbólmegtárélésekAn.skívülröl
Múk6dési célú visozatézilezsdö lémogslások, kölcsönök visszatér. Ali-o kivilröl
Egyéb műkodési célú ilvell pérszessköa
t.3.-hol ülj-s lamagalas (kozvetles)
Felbalnosánl célú ilyen péozenkörök (8.1.+82.+83.)
Fethalsa eélö garancia- ás kezességvöllalieból megvétálések AM-n kivölröl
Feihalm. célé vitlzalérilendö támogatások. kölcsösök vimalér. All-n kivolröl
Egyéb felhalmozási célú átvett pészeszköz
ö.3.-bol El-l.a latatgatat (kozvesleel)
KÖLTSÉGVEIESI BEVÉfELEKl~SSlESEN: (1+...+8)
Bile].. kölcsönfelvélel alllamloiisa.lánon leinoIrgI_(lO.l.+l0.L1

31 543 416

31 543 416

8 975 399
4 950236
I 773 449

2 251 714

48 518 815

Hosszú lsjdratú lélelelc, kölcsönök felvétele
Llcsidiláli célú hitelek, kölcsűsök felvétele pénzügyi vdllollcocáslól
Rossá lejarats hileish, kolcsöniE lelvélete
llelrdldl éreékpapirok bevételei tl1.1.+...+ 11.4.1
Forgasisi célú belföldi énékpapirok bevötlása, értékezitése
Feigatéd célúbelraldi énékpsptrokkibocsétdsa
Befektetési célúbelföldi éstékpapirokbeviltöss, énékesitése
Ecieéseteo ccl” beliolde enekpapirok esboesatasa
Moradtány letnvbevéeele (12.1. + 122.)

~

Elöeö óv költségvetési maesdvönyának igénybevélele
Elozo ev vallolkozass msraivasyansk Igenybevelele
Belföldi fnoosározái bevételei (53.1+ ... + 133.)

13.1.
13.2.
13.3.
~4.
14.1.
14.2.
14.3.
34.4.
35.

Allanüláztarsöson belüli megelölegezések
Allassviözisnáson belüli megelölegezéoek lőrleszlése
Beselelc megnlsoletete
Külföldi ünonnirezás bevételei_(l4.1.+...14.4.)
Fotgatási célú külföldi éstékpapisokbevállága, éstékesitése
Befekletési célú külföldi éseékpapirok beváltáas, éolékszltése
Kltfeldi éreékpspirok Idbocsátása
KülttIde öslelek, kolcsssbe letvelele
Adőooigliozoemkapeselódó szármsrókoo űgylelek bevélelel

16.

FINANS1ÍROZÁSI BEVÉTELEK összEsEn: (80. +

II.

KÖLTSÉGVETÉSI

7 680 710
7 600 710

«.

+15.)

És FINM(SZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSsZESEN, (9+16)

7 600 710
48119 525

KIADÁSOK
sz táblázat

adatokforintban
Kiadáaijogcimck

8
I.
II.
‚2.
13.
1.4.
1.5
1.6.
1.7.
l_O.
1.9.
110.
II I.
1.121.13.
1.14.
1.15.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.52.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
212.
213.
3.
3.1.
32.
4.
5.
5.1.
52.
5.3.
6.
6.1.
6.26.3.
64.
7.
il.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.’.
8-28.3.
04.
9.

2018. 0.4 clőirástyzal

2
MOIeődéni kilttécwléo kiodátai (ll-I-...+l.5.)
Személyi jotlatások
Munkaadókal terhelő járulékok ég szociális honájárolási adó
Doloci kiadások
Ellálottalc péozbolijstttatássi
Egyéb mákődéti célú kiadások
- sz t.5-bél:. Elvonások in bcftzetdnek
- Garancia- é5 krzcooégvállalásböl kiEzetás AH-o beltlre
-Vioozatérálendö támogatások, kölcstnák tsMtása AM-n brlaire
. Vinozaléritendő támogatások. kölcsötiük_lánletzléae AM-n bcltlre
. Egyéb működési célú támogatások ÁH-o belülrt
- Garancia is kezcsségváttaldsból lsiEzetéa AN-n Idvolco
— Viosaatérilcndo támogatások. kőlcsősők nyújtása AM-n kivolre
- Ásldegérzitések. dstáanogatdsok
- Kasnattámogyodsok
. Egyéb_nsűkodéol_célú_támogatások_átlanűtázsanáson_kivolre
Fellsalmocigt kőtttéoyntét kiadásai (2.1+2.3+25.)
Beruházások
21.-bő) EU-a forrásból mggvalótsjtó beruházás
Felújitások
2.3.-bél EU-s forrásból msgvatóo’s26 felúlitás
Egyéb femalmezási kiadások
2.5,-ból
- Garancia-_és kezességsvállnlásból kiftzotés AM-n bettire
- Vioszatérátendó támogatások, kolcoőnok nyújtása AM-n_btlálrn
. Vinnzaléritendb támogatások. kőtcstnok tárlrszoésn ÁH-o bellire
- Egyéb fdhatsssozáai_célú támogatások AM-n beltire
- Garancia- is kom sotigyállslásból hdűzetéa AN-n leivéilre
. Vioozatédtenás támogatások. kőlcaőoők nyújtásaÁél-ts kivalre
- Lakáotámsgatás
. Egyéb fclltalmozási célú támogatások álandodasatláson Idvolse
Tartalékok (3.1+32.)
Állalásioatatlalék
Céhasoalúk
KOLTSÉGVErES8 KIADÁSOK öSSZESEN (1+2+3)
HItel-, kiteoiotörletsiéa áitam]sáztartátait_Idvűire_(5.1. + .-. + 5.3.)
Ho~ú lejáratú hitotek. kőtcoőnők Iőrlcrzoése
Likeidiodal célú hitelek. kőlctúnők cőrleoztése pészogyi_váltalkozáosatc
Rövid leláratú hitetck. kikatnök tőrltanése
Beltbldi értélcpsplrok ktadátal (6.1. + ... + 6.4.)
Porgatást célú belfIldi étiékpapirokvásádása
Forgatást célú beltttéi éttákpaptrok beváltása
Bctcktclési célú bslrotdi éteékpapirok vásárlása
Befektetést célú beltbldi étlékpapirok heváltása
nrtfáldi Iltsatassiro,Ao Idadátai (7.1. + .‚. + 7.4.)
Allartáltáztasiásoo belüli_megal&tmszétok folyóátása
Áltamházsaooásoa belüli_megelőlegesések_vistzatizetéoe
Péstzekőzékbetétkéttt elhelyezése
Pétlzőmi liens kiadásai
KallIldi Bitantodrozáa ldadánal (6.1. + ..- + 6.4.)
Fotgottal célú külfőldi éoiékgapbok vásárlása
Befekletési célú koIttidi étlékpaptrok bevátláaa
Külföldi értékgapisokbeváltása
KlIföldi hitelek. kőlcsőntk tődeszsése
FINANSZíROZÁSI KIADÁSOK ÖsszEsEN: (&+...+8.)

10.

3
41
28
2
10

625
009
953
663

590
035
I IS
440

4 194 424
I 450 230
2 744 194

451120 014

45 820 014

KIADÁSOK ÖSsZESEN: (4+9)
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3. at táblázat
O

Kiltnégvclátt ád,01 ttloldet( kátes(rvctésibrvutelek9. nor- kitttugvetOtt Idadáttk4. totH+I.)

2.

gfttaeasirtsáollscvétdetn, tdadáaatsegyetda~s(flsatodttadálsevélrtrlsa6. str-Bnattarirteátl tdadánnle9.

adatok forintban
-5 385 899
tttj

(+1-)

7 600710

1.3. melléklet a iaois (111.13.) önkonnáa~yzati rendelethez
.Jászboldoglaáza Községi Önkormányzat 2018. évi Költségvetés Állami (Államigazgatási) feladatainak mérlege
BEVÉTELEK
‚adotokforintbégo

I. at

~7

Bevéteiljogcím

2011. éti el6ir~iaysat

5

2

3

3.
II
1,2.
1,3,
IA.
Is.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2,3,
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
32.
3,3,
3,4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.3.
4,4,

5.
5,3,
5.2.
5,3,
IA.
5,5,
5.6.
5,7.
5,1,
5.9,

s,to,
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
Ii
7.2.
7,3,
7,4,

I.
81

8,2.
1.3.
g,4.
9.
~
tol.

50.2.
103
01.
It .1.
11.2.
11.3.
it .4.
12.
12.1.
12.2.

Őnlaonuéngaat mükgdéal iámogatásai (1.I.+.,.+.1.6.)
Hela~ ön&oatnáaysalok múkedásének általános támogatása
Ookormán3satok egyes kőmevelésti feladsialnak támogatása
Oss&ormánszatok szociális ás gyenilekjóléti feladatainak támogatása
Onkonnánysatok kultutális feladatainak támogatása
Mákodési célú kó~aniogitott előirásgaatok
Fáety~ onkomiaagaaiok ksegcsnio tamagatasal
Máikgdéni célú támogsiásott átlastiltánariásttt belülrtl_(2.t.+.,.+.2.5.)
Elvonások ás bcüzctések bevételei
Múkodótá célú garancia- ág kszegségvállatáobót megtérálések
Mékádégi célú vigszatézátendő támogatások, kelcaüaök viaasatéráléae
Múkődéé célú visazatégátendú támsgaiásak, ktlcaásök ágénybevétela
Egyéb tnúkődési célú támogatások bevételei
21.-bot EU-a zamogttao
Felbalmonlal céhi_támaeaiáaokállamháatartáoan_belülről_(3.l.+...+3.S.)
Fcntslmozási célú önkormányzás támogatások
3°ethalrnozásá célúgaratsela- éakcsesoégválssásbélnegtéeüléoek
Fetttsltstozási célú viaszaldeltendó támggatások, kálcották visszatérálóse
Felhalmozási célú váaazatéeátcsdé támogatások, kálcoáaok igénybevétete
Egyéb fetltatmazási célú támogatások bevételei
&3..bÖl EU-s tomsgatas
Kggitatalatti bevételek (42.+4.2.+4.3.+4A.)
Helyi adók (4.3.1+4.1.2.)
-Vagyosi ttpasti adók
. Tensébck ás szolgáltatások adót
Gópjánosúadó
Egyéb árubaszailati ás szolgáltatási adók
Egych kosáataám bevetelek
Mőlegdéni btvételek(5.1.+...+ 5.10.)
Készletéglékesités ellessáatéke
Szolgáltatások ellenónéke
Közvetátett szolgáltatások értéke
Ttáajdosoti bevételek
Etátási dusk
Klozáradázott ástsláaoa forgalmi adó
Mtalágtoa fargalmt adó viszoatéettése
Kantaebevételek
Egyéb pónragyi mtvtletek bevételei
Egyeb muatúá do bovtteéek
FelbatmlsásO bevételek á6.l.+...+6.5.)
lssunatetiálisjavak éztékesitáse
tstgatlssok éatékesitése
Egyéb tárgyi earköásk éetékeotlése
Réveesedések énékesátáse
Ksaseaeáetzk megozuneaehazkapczaéodo bevttettk
Mütegdésl_célú_átvett_pénasslegsők ‚7.1. + ‚.. +_73.)
Mékháési célú gseattzia- és kesességvállalásbát megtérúlétek AH-g lávútrél
Múkáééti célú vittsatézátenda támogatások, ktlmbsak vismatér. AH-a kávütról
Egyéb mákodéé célú átvett péazesskös
7.5,-aol tel.5-a tamogatas (kozvetlen)
Felbalmasátl célú átvett pénseasklsák(8.s.+8.2+8,3.)
Feitsalm, eélti garancia- án kezeaaégváslssásból megtézs3lósek AH-a kávglrtl
Fellsatos, célú véoszatétitasdt támogatások. kélcaátaök vigssstér. All-n kivátrgl
Egyéb felbatmosáai célú átvett péazeszltöz
~ Eta’s tamagatas (kazvetlm)
KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (l+...+8)
Hitel-. kgleagafel’óteI állasttl’áaáartésta lsl’élral_(lO.1.+l03.)
Hosszú lejámtú hitelek, kótcsáttk felvétele
tjkvlditáeá célú tételek, kótcstnúk felvétele pónrogyi váltalkozástót
Kovid áojsrstu btielek, kotcsoaok teávettle
IlelígIdá érsékpapirok bevételei (11.1. +...+ 31.4.)
Foogatási célú bettötát éitékpapirok beváltása, ágékmiláse
Foagatáoi célú beltlldi éasékpspteokklboctátása
Befektetési célú beltBldi étlétc3sapirok bevállása, éatékesitése
Belelletes ceés bcitoáél etsekpaprrok ksbocaatass
Marad”ásv igénvbevétele (12.1. + 122.)

~.

Etázáév kóltségvetési maradványának égénybevétele
Etozo cv vtltakosast msraávanyanak tgeaybevgtttt
Betl’dltil flaatltsirotás bevételei (13.1. + „. + 133.)

13.1.
13.2.
13.3.
14.
14.1.
14.2.
14.3.
4.4.
15.

Allatsétáztoeláooto belül’ megalttegeaéaak
Mlsazátáássnéosa betéti megetálegezógak tárleostése
veletek asogasotntetese
KüllgIdi Staanasirosás bevételei (14.1.+...14A.)
Fosgalásá etlúkál(ölél étoékpspirokbeváltága, étlékeittése
Befekletéé cdé kúitltdl ónékpspkok beváltása, énékesátéae
KolitIdi éttékssaptrok kibocsátása
KulOglás hntelck, kotosonok telvelete
Adátnághoztaem kapcsolódó aásrma,kkoa ágylelek Isevételel

16.

FtNANSZIR0ZÁSI BEvÉTELEK ÖSSZESEN: (1l.+ „+15,)

11.

KÖLTSÉGVETÉSt

És FINM(SZiROZÁSI BEVÉFELEIé ÖSSZESEN; (9+16)

KIADÁSOK
Z at táblára’

esdateal’fcrim ban

SornrA

Kladásljogclmsk

lOIS. éti clotráayrat

1

2

3

1.
I.).
1.2.
1.3.
1.4,
1.5
1,6,
).?.

1.8.
1.9.
1.10.
1.111.12.
1.13.
1.14.
1.1$.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2,6.
2.7.
2.1.
2.9.
2.10.
2.10.
2.12.
2.13.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
5,1.
5.2.
5.3.
6.
6.0.
6.2.
6.3.
6.4.
‘7.
7.1.
7,2.
7.3.
‘7.4.
8.
hi.
t.2.
8.3.
8.4.
9.
10.

Méikődési koltgégwtén kiadásai (1,1+. +1.5,)
Szométyi jatlarások
Munkaadókat terhelöjárulékok ás szociális lnsnájás’slási adó
l)slasi kiadások
Etásottak pénzbeli jutlatázai
Egyéb müködéri célú kiadások
. Ez 1.5-bál: - Elvonások án bsűreléssk
- Gansascia- ás ka-ességvállalásbál kiOzesés Alt-n belalre
-Visszatérítendő támogatások. kőlcsötsak ayújtásaAlt-n bctalro
- Vionratéritgadl támogatások. kolcoonlik tőrteaztéog AM-n belűlre
- Egyéb működési célú támogatások Allis botolse
. Garancia éz kerességváltalásbót ttiflzttéz Áii-n Idytllre
. Vtonrarédtondő tánsogatásokkölcoonöknyújtása ÁH-a kivtíre
- Áskicgészitések. ásiámasatásotc
-Kannattásnaogatások
. Egyéb múködési célú támogatások állanútáztartáson kivúlre
t5elhalmozátt klilttécvgtét Idadáost (2.1+2,3+2.5.)
Beruházások
2.1.-hát EU-ofonúzböt mggvalósvéó beruházás
Fetújltázok
2.3.-bál EU-s fonásból meevatónéá felúittáz
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5.-bál
. Garancia-én kezességvállatásbót kiftzctéa ÁH-o belúlre
. Visszztéottgndó tánsorrnások, kölcsánok nyújtása Áll-o belotre
. Virnzztéritgsdö támogatások. k-olcsonok oorlgoztéto ÁH-o betotre
- Egyéb fcthatossrási célú tátssgaráagk ÁH-o bctotre
- Goraacja- éskezcrs&váttatásbét kiázetés ÁM-o tdvútre
- Vitozatériteodt támogatások. kotcoúook nyújoásaÁll.o Idvoire
-Lakástásiogatás
- Egyéb fclhatrnarási cálú támsgatásak állanostsázosnásoo kivütre
Tartalékok ‚3.1+3.2.)
Álcnláoorgaroalék
Céttartalék
KÖL’ISEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
Illeti-. kolcoöntőrleozééo áoaanhásiartáson kivúlre (5.1. + .. + 53.1
Hosszú lejáratú hiagtck, kőtcaőnők tőrtesztére
Lilcviditácicétúlsitctck.kőlmtntk rődesztéaepénzúgyi vállatkrrásoak
Rtvid letáratú hitelek. kőtczőoák rőrlesztése
BctIőtdl értéiqaaplrok kiadásai (63. + .. + 6A.)
Forgatási célú bcttöldá értékpapírok vázádása
Forgatád célú bellIldi értékpapírok beváttása
Bcfelcsetési célú bttWtdi értékpapírok vásárlása
Etfektetéai célúbcltálái éniékpapirokbtváltása
Bctlltdi Onnossárnaás lándáni (7.1. + ... + 7A.)
Allaasháztanáson betoti mgstrliltttzések folyósítása
Attaagnázlariásot’ bolúhi mogolőle rnzéaek visrzsúrgtést
Pétszeaközókbetétkénl ehltelyezére
Pénzúroj hatot kiadásai
KaIlhildi Onzonsárorát ldadásaj (6.1. + ... + 6.4.)
Porgytási célú kúttltdi értékpapírok ‚áaárlása
Befektetési cálú ktltátdi értékpapírok bcvállása
Kúhtttdi értékpapírok bevillása
Kotföldi hilclck. kőlcsönök tőrlezznésc
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (&+...+I.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4~91

KÖLTSÉGVETÉSt, FINÁJ’~SZÍROZÁSI BEVÉTELEK És KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz géblár’ag
I

Killnocvetéé NOny, tilttslct ( l’zlrsécvctéd bevétclek9. sor- búhlsétvenést ldsdáatk4. son) (+1-)

2.

Finsnsaimsánlbevétclck lándásnkcoyrnnlete<nnanaliessáoibe»élelcklé.oor. flnsnovjrtzáé tdsdásnkn.snn) (4.í-)

ado’gakfoa-io’baaa

I .A. melléklet a 1/2018 (111.13.) önkormányzati rendelethez
Jászboldogháza Községi Onkormányzat 2018. évi Költségvetésének mérlege
BEVÉTELEK
L sz. táblázat
Sor—
szatn
1

1.
1.1.
1,2.
1.3.
I .4.
IS.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1,2.
4.2.
4.3.
44
5.
5,1,
5.2.
5.3.
54,
5.5.
5.6.
5,7,
5.8.
5.9.
5.10.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6k
6.5.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

~4
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
~
10.1.
10.2.
10.3.
1~.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
Lé.

12.1.
12.2.

adatok forintban
Bevételi jogeitu

2018. évi előirá,ayzat

2

3

Önkonnányzatmüködési támoeatásai (1.1.+...tI.6.)
Helyi öslconnányzatokanúködésének általános támogatása
Onkomzányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Onkomtányzatok szociális ós gyeemelcjóléti feladatainak támogatása
Onkonnányzatok kulturális feladatainak támogatása
Működési célú központosított elöirányzatok
Helyt önkormányzatok kiegészttö támogatásat
Működési célú támolatások óllamháztartásota belülről (2.1.+...+.25.)
Elvoaásokós beűzetések bevételei
Múkődési célú garancia-és kezességvéllatásból megtéeűlésrk
Működési célú’isszatédtendö támogatások, kölcsőnök tisazatérülése
Működési célú ‚isszatédtendö támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.5.-bél LU-s lasnogatas
Felhalmozási célú támotatáaok államháztartáson belülről (3.1.+.,43,5,)
Felhalnsozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásb6l megtérülések
Felhalmozási célú ‚iseratériteodőtásnogatások, kölcsönök ‚isszatérülése
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsőnök igénybevétele
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3,5.-bál EU-s tamogatás
Közbatalani bevételek (4.l.+4.2.+4.3.44,4.)
Helyi adók (4.1.1.44.1,2.)
- Vagyoni típusú adók
- Tennékek ás szolgáltatások adói
Gépjásműadó
Egyéb ánshasnsálali ás szolgáltatási adők
Egyeb közhatalani bevetelek
Működési bevételek (5.1.4. ..+ 5.10.)
Készletértékesités ellenériéke
Szolgáltatások ellenérléke
Közvelitett szolgáltatások éetéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszássilázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó ‚iaszaeérítése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyeb nöjködást bevételek
Felhalmozási bevételek (6.l.+...+6.53
lsmsateriálisja’ak értékesitése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
készesedések értékesítése
Részesedéstáz megszamesébez tcapcsolodo bevetelek
Mük8dési célú átvett pénzeszközök(7.1. + ... + 73.)
Működési célú garancia- ás kezeseégvéllalásból megtárülásek AN-n lövolrőt
Működési célú ‚isszatéríteetdő támogatások, kötcaönök viaazatér. ÁH-n kivülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszk-öz
7.3.-ból EU-s tamogarts (kozvetlen)
Feltaalmozási célú átvett pénzeszközök (83.+8.2.+8.3.)
Felhalrn. célú garancia- ás kezesaég’óllalásból megtértilések AN-n kívülről
Felbalm. célú ‚4ssratéeítendőtámogatások, kölcaönökviaazatér. ÁN-n kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzcsrköz
1.3.-bot EU-s tamogatás Uzozvetlen)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK öSSZESEN: (1+...+8)
Hitel., kilcsönfelvétel államlaáztartáaon kívülről (10W+lO.3.)

81
20
25
21
2

101 480
873 352
421 917
830 000
030 310

10 945 831
35 755 729
288 313

35 467 416

31 300 000
27 200 000
4 400 000
22 800 000
4 000 000
100 000
11 386 711
300 000
3 429 069
5 002 044
1 040 000
I 615 598

240 000

240 000

159

783 920

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele péozű~ ‚óllalkozástól
RoM lejaratú hitelek, kölcsonök felvétele
Belföldi értélcpapirokbevételel (ll.1.+...+ 11.4.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, éetékesitése
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Befektetési célú belföldi értékpapírok betáttása, értékesítése
Betektetest cclú beholds ériekpapirok ktbocsátása
Maradvány tgéovbrvételo (121. + 12.2.)

~

Előző évköltség’utési maradványának igénybevétele
Elozo óv vállalkozást maradványénak tgenybevetele
Belföldi űnanszirozás bevételei (13.1. ÷ ‚.. + 13.3.)

13.1.
13.2.
13.3.
~4’
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
15.

Altaniházeartáson belüli megelőlegezéeek
Állantáztastáson belüli megelőlegezések lörleaztése
Betétek mcgszuntetáse
KilIreldi flnsnszirozás bevételei (14.1.4... 14.4.)
Forgatási célú kúlfóldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevéltása, értékesítése
Külfölei értékpapírok kibocsátása
Kuttolds hatelek, kolcsönok telvetele
Adőssáaboz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

116 487 414
116 487 414

16.

FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÖSSZESEN;(lo.+...+lS.)

116487414

17.

‚KÖLTSÉGVETÉSI És FINM4SZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10»

276 271 334

KIADÁSOK
2. sz. Táblázat

adatokforintban

Sorszam
1
1.
8.8.
8.2.
1.3.
1.4.
1.5
8.6.
1.7.
8.8.
8.9.
1.80.
1.11.
1.12.
1.13.
8.84.
1.15.
2.
2.8.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.18.
2.82.
2.13.
3.
3.8.
32.
4.
5.
5.8.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
63.
6.4.
7.
7.0.
72.
7.3.
7.4.
7.5.
8.
II.
8.2.
8.3.
8.4.

Kiadási jogeimek

2018. évi elóirányzat

2

3

Működési költsésvetés kiadásai (l.l+...+l.53
Személyi juttatások
Munkaad6kat terhelő jánslékok ás szociális hozz~ánalási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyébizüködésicélúlciadások
- az 1.5-hűl: - Elvonások ás bcőzetések
- Garancia- ás kezcsaégvállalásból kifIzetés AM-n belülre
-Visszatérítendő támogatások, külcsönük nyújtása AN-n belülre
- Visszatérítendő rámogalásolc, kölcsönak törleszlése AN-n belülre
- Egyéb működési célú támogatások AN-n belaíre
- Garancia ás kczességvállalásb6l kifIzetés AN-n kívülre
-Visszatéritendótániogatások, kölcsönök nyújtásaÁH-n kívülre
- Arkiegászitésck, ártámogatások
- Kamattámogalások
. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 .+2.3.+2.5.)
Beruházások
2.1-561 EU-s foszásból mtgioalóaulóbrroltázás
Felújítások
2.3.-ból EU-s fonásból meg’alósul6 felújítás
Egvéb ~lhaImozási kiadások
2.5.-ből
- Garancia-áskcztsség’álllaláaból kifIzetés AN-n brlűlrc
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AN-n belűlre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AN-n belülre
- Egyéb felhahnozási célú támogatások AM-n belülre
- Garancia- ás kezesaégváilalásból külizetás AN-n kívülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁu-n kívülre
- Lakástámogatás
- Egyéb felhalmozási célú támogatások állantháztaztáson kívülre
Tartalékok (3.L+3.2~
Általánaa tanalék
Céltartalék
KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+31
Nitel—. kötcsöntötksztés államháztartásoa kívülre (5.1. + .. + 5.33
Nosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlrsztése
Likviditási célú hitelek, kölcsönök lörlesztást pénzű~ vállalkozásnak
Rövid lejáratú hilelek, kölcsönök törlesztáse
BelföldI értékpapírok kiadásai (6.1. + . + 6.4.)
Forgatisi célú belföldi ériékpapirokvisárlása
Forgatási célú belföldi értékpapírok besúltása
Befektetési célú belföldi értékpapírok sásárlása
Btfcktclási célú belföldi érték-papírok beváltása
BelföldI Saanszírozás kiadásai (7.L’t .. + 7.43
Állantázrartáson belüli megelölegezásek folyósitása
Allamháztartáson belüli megelőlegezések ‚isszaózetást
Pénzeszközök belélként elhelyezése
Központi isásayátószervi támogatás folyósítása
Pénzügyi lízing kiadásai
KülföldI flaaaszlrozár kiadásai (6.1. +... + 6.4.)
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
Bcfrktctási célú külföldi értékpapirok beváltása
Külföldi értékpapírok heváltása
Külföldi hitelek, kőlcsönök türlesztáse

9.
10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.. .+8.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

120431 807
52 234 637
7 776 868
36 278 518
9 032299
15 809485

11 640 932

3 468 553
112 576 452
I 674 106
110 902 346

233 008 259

43 263 075
2 449 314
4Q 883 761

43 263 075
276 271 334

És KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. Táblázat
I

Költségvetési hiány, többltt ( költségvetési bovéttltk9. sor- költségvetési kiadásakl. sor) (+1-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások tgyenltge (flnaaszározáai bevételek 16. sor - fInanszírozási kiadások
9. sor) (+1-)

adatok forintban
-73 224 339
73 224 339

l.1.A.melléklct a 1/2018 (ULI3.) önkomoásayzati rendeletbez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2018. évi Költségvetés Kötelező feladatainak mérlege
BEVE TE L E K
1. so táblásot

adatok forintban
Bevételi jogcim

I
I.
II.
1.2.
1,3.
1.4.
Is,
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3,4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.3.
4A.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5,
5.6.
5.7.
5.8.
5,9.
5.10.
6.
6.1.
6.2.
6,3.
6.4.
6,5,
7.
7.0.
7.2.
7.3.
~
1.
tI.
8,2.
1,3.
g,4,
9.
Il~

2
Onkonn5ao~t működési támotatásai (l.I.+...+.l.6.)
Helyi öekormásyz.atok működésének d]talisoo támogatása
Onkorsrán37atok egyes kőnievelési feladalaistaktánogatása
Oniconisdayzatok szociálta dagyennekjótéti feladatainak támogatása
Ottlconsányaatolc kosturália feladatainak támogaláza
Működési célú köz1sonloálott elötrányzatek
Helyi otkormatsyzatok k’sogesalo lanagalatat
Működési célú támoentásokállasnl’áalarláiots bellIrol (2.1.+...+2.53
Elvonások éab.cflzetések bevételei
MűkÖdési célú garancia-és kenmégvállslátbil ssegséroléaek
Működési célú vitszatóditodű lámagalásek. kilcsonok vitszalér(tlése
Működési célú visozatétilendö támogatások. kúlcstiiök igéiaybevélele
Egyéb működési célú tjsoagslásak bevételei
2.3.-bot tU-a lamogalas
Felhalmozási célú láinoralások állanlsé,tai-láton Iselolrgl (3.l.+...+3.5.)
Felhalnsozási célú öitktnnányzaai lámagatások
Ftlbalmozásl célú gartascia- ás kezességvállalásból meglótülések
Ftllsalmozási célú visozaléeilend& tánogatáatk. kólcetnák vioszatórűléoe
Felhalmozási célú viatzatérittodg támogatások. kélcstntk igényktvétele
Egyéb fellsalmazáoi célú támogatások beyttelri
5,3.-bot hu-t lamagalas
Köaliaoalml bcvéielrk64.1.+42.+4.3.+4A3
Helyi adók (4.I.l.+4.l.2.)
. Vagyoni tipssú adók
- Tensékek án szolgáltatások adói
Gépjássnúadó
Egyéb ás’alsasziálati ét rzolgálsatási adók
tgyeb kesitatalos bevetelek
l’stiiköcIéos bevételek (5.l.+...+ 5.10.)
Kószlttóttékesltóa elosérzéke
Szolgáltatások etleoénéke
Közvetltclt szolgáltatások dnéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási dijak
Kiozásséizolt áttaldsaaa forgalmi ad6
Altalánoo forgalmi adó visszatérilésc
Kamatbevétetelc
Egyéb pénzügyi műkelettk bevéttiti
bgyeb nütodéon beveletek
Felisalsnogiol bevételek 86.1.+...+6.5.)
lsnsssalentititjavak értékesiráse
lngatlasttk óTlékesátést
Egyéb tárgyi eszközök éttékesitése
Résaesedések énlékesitése
Keazeseictek negoaanmehezcapcsolodo btvelelek
Működési célú étveli pénsosaitlzök (7.1+ ... + 7.3.)
Múködéti célú garancia-és kezetségvállalásból negtéráséoek AE-o Idvátröl
Működési célú vitssaléziteodö timogslástk. kölcsöoök visszatér. AH-a kivölral
Egyéb núkedéai célú álvetl pészeesköz
7.3.-bot tU-s ratsagalas (kozverlest)
Felltalnosditi célú átvett pé’azessközök (8.1+82+8.3.1
FeIhalna céléa garancia- do keztotdgvátlatásból mogléroláork AM-n kivolröl
Feihalm. célú vimzatóritetidl támogatások. kolcoOttök visszalér. AU-n kévúlröl
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszkör
1.3.-bot tO-a lamogataa (tözvetlm)
KÖLTSEGVETiSt BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+81
Hitel.. kölcolnfelvégel állasnháslariásoit ld’úlröl (10.1+103.)

10.1.
10.2.
10.3.

3
81 ‚01 480
20 873 352
25 421 917
21 830 030
2 030 380
10 945 831
4 212 313
281 313

3 924 000

31 300 800
27 200 030
4400 000
22 800 000
4 000 000
100 000
9 155 687
300 000
3 429 069
3 221 595
I 040 000
I 158 023

-

241 III

240 000

126 009480

Hasszú lejásalú hitelek, kgtcataik felvétele
Lilcvidisási célú hitelek. kglcsgttök felvélete pénzügyi vállalkozáslól
Mcmi lejamnu halelek, kolcsoaűk lelvelele
Beltöldi értékpapirok bevételei (1L1.+...+ 11.4.)

~

I II.
11.2.
11.3.
II .4.
~

Fosgarisi célú belföldi énékpaptrok betiltása, érlékesálése
Potgatást cdlii belföldi éreékpapirok kibacsátása
Befektetési célú belföldi énékpaplrok bevillása, énékesitéze
Bráeksetess mIs bellolcé eretépapirot kabocaatasa
Maradvánv igénvbevétele (12.1.+ 122.)

12.1.
12.2.
~3.

Elösú óv kútlaégveléai maradványának igésybevéiete
tloso cv valllllcosast maradvanyattak genybevetsie
BeIrdlil llnanoároiás bevételei (l3.1.+ ... + 333.)

13.1.
13.2.
13.3.
14.

14,1.
14.2.
14.3.
14.4.
is.

2015. é’i eléirána~o

‘j

108 816 704
tog 186 704

Allamltázlwtásoa belüli megelőlegezések
Allanéltiatassásan beloti megelölegezéaek görleozléoe
kirletek megszsssrmese
KülföldI üstatarsirozál bevételei (l4.1.+...14A.)
Forgalási célú külföldi énlékpapirok bevállása, éntékesisése
Befekleléai célú külföldi éotékpaptrok beváltása, értékeséróre
Külföldi értékpapkok kibocaátdaa
KsnIlalW bstelrc, kotesoook Itlvetele
Adiosdighorneno leapmolódó ezármazélcaa ügyletek bevételeI

16.

FINANSZÍROZÁSt BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (tO.+

17.

KÖLTSÉGVETÉSI

...

+35.)

És FINANSZÍROZÁ5tBEvÉFELEK ÖSSZESEN: (9+16)

108 886 704
234896184

KIADÁSOK
adarokforin’ban

2 at ééó!áwt
Kladásljogcimak
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
t.14.
1.15.
2.
2.5.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.01.
2.12.
2.13.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.t.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

8.
8.1.
8.2.

1.3.
IA.

9.
to.

2
Múkldéti kHaúj~ttéa kiadásai (1.l+...+l.5.)
Személyi juttatások
Munkaadókat tmhglójárulékok és szociális homájáruláti adó
Dolosi Idadások
Ellátottak péazb-ali jutsatásai
Egyéb működési célú Idadások
. sz 1.5-bök - Elvonások éabefszcléosk
- Garancia-és kezességvállalásből IáüzetéaAál.s betEtt
-Vissssléaitasdö támogatások. kólcaosök nyújtása ÁH-s belúlra
. Vioszatérkeadó nássogatások. kólcsönök lörlesztése ÁR-s belolre
- Egyéb mákódési célú támogatások AH-s beltirs
. Garancia éskezesaégváttalásból kiGzetés AR-n kivülre
. Visszasérlscsdt támogasások. kólcoösók nynijlása Ál-t-s kívülre
- Axkicgéssiléaek. áslámogalások
- Kssnattdstsogatások
. Egyéb múködési célú sámosalások állassalsáztartásos kivolre
Felhslmosásl költségvetés kIadásai (2.1+2.3+2.5.)
Benslisizlsek
2.1.-bal EU-s forrásból megvalósuló bershdsás
Feléii:ássk
2.3.-bél EU-s forrásból ssegvalósuló kIáltás
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5.-bal
- Garancia- és kezeaségvállalásból kifizetés ÁR-s balolre
- Visosalérilasdö támogatások, kölctőaók nyájlásaÁH-n bolúlra
. Hsazslécálesdő lámogalások, kólcsósök lörlasziésa ÁR-s balalre
- Egyéb f talonocási célú támogalások Áll-s betEtt
- Gamaicia- (5 kazesséwrállalásból lálzetés ÁR-s kivErt
. Visozalérilezsdö támogylások. kalcsóaók nyújtása ÁR-a kivolra
- Lakáslámosalás
. Egyéb falbalansozási célú támogatások állatrésáziasláson kivolra
Tartalékok (3.1+3.2.)
Áitalánsoa lartalék
Céltastalélc
l(ŐLTSÉGVErESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
Hitel.. klimlstörleszt(s átlanoi’áflarláson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)
Hosszú lejásalú bilelek. ktlcaönók türlezotése
Likviditási célú hitelek. kölcsösók tőrlessaésa pénzügyi vállalkozástiak
Rövid lailratú hitelek. kölcsösök tötjeszlést
BeHOlds értékpapírok kiadásai (&1.+ ... + GA.)
Fongalási célú belföldi énék~opisok vásáslása
I5otgaldat célú belföldi énéI~aplrok bevallása
Betelseléai célú belföldi éaté1~aplrok vásáalása
Befektetési célú belfóldi éraékgapimk bevallása
BrittIdi flaaosárosás kiadásai (7.1.+ ... + 7,4.)
Államlsázsarlásos belüli megelólegezésekfolyóaitása
Állatadtáziaflásos balüli aiegalölegtzések visszalizeléga
Pénzessktzök balétként elhelyezést
l5észögyi tziag kiadásai
Köwonli leágyitósztrúj támogatások folyósitása
Külföldi lrsosoáraaáo Idadátai (6.1+ ... + 6.4.)
Forgatási célúkoliöldá értékpapírok ‚ásárlása
Befektetési célú kiltöldi énék1aaptrok beváltása
Kolföldá ésiékpapirok bevallása
Külföldi hitelek. ktlcsisök lödezetése
nNANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5$’..+8.)
K1AI9ÁSOKÖSSZESEN:(4+9)

2018. (‘,4 eliiráayzat
3

- -

86416740
26 374 178
5 256 601
30 644 177
9 032 299
15 109485

II 640 992

3 468 553
108 382 128
223 176
106 158 152

-

1

194 798 768

43 263 175
2 449 914
40 813 761

43 263 075
238061843

KÖLTSÉGVETÉSI, FIN»JSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
~ sz ró éri ra:

adatok forintban

I

Költségvetési tdát”,,

többlet< lsólttérvetüoit,evétdak9. tar. költségvetési ldatlátukl. tttj (+1.)

-68709 288

2.

Flsaasajetaáatberéialek, idodátokcgyeiéage(Bnannirtzdá bevétrlakt6.sur-flnaatámszást kadáaakt.otiM+I-)

65 623 619

1.2.A.nsolléklet a 112018(111.13.) önkormányzati rendelethez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2018. évi Költségvetés Önként vállalt feladatainak mérlege
BEVÉTELEK
1. an ééóltlszt

adatok forks than

~7’

BevételiJogclna

2018. é’i eléirán~zsl

I

2

3

1.
ii.
1.2.
3.3.
3.4.
1.5.
1.6,
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3,3.
3.2.
33.
3,4.
3.5.
3~.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4,3,
44
5.
5,3,
5.2.
5.3.
5.4.
5.5,
5.6.
5.7.

5g.
5.9.
5.10.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7.1.
7.2.
73
74
8.
8.1.
8.2.
3.3.
t.4.
9.
1tt.
10.1.
10,2.
~°•3
~

Önkormányzat méleldési edanoealáoai_(J3.+...4-.1.6.)
Helyi öakoanáayzatok nüködéaétaek általános támogatása
Oaikoanányzatotc egyes közoevelési feladatainak támogatása
Oaiconaásyzatok szociális is gycm,ekjótéai feladatainak támogatása
OtsiconTtát0zatOlc kulturális feladatainak támogatása
Miiködéai célú kozpoatooátott ellirányzatok
Helyt öakotmast~zatok ksegeanto tamogatasal
Működési célú táanonatátak áttaanhásaartáton belülről (2,l.+..,+.25j
Elvonások isbeösetések bevételei
Műkbdési célú garancia- ás kezességvállaiásbál megtértléaek
Működési célú vittzalétilendő támogatások, kötcsöaök vioazalén1léae
Működési célú váaszaléaitetadú támogatások, kölcsösák igéaybevételc
Egyéb működési célú támogatások bevételei
.4.2.-bot EU-s tamogataa
Fettaalmozáti célú tásatcatáook állatsslaázaariásot’ belülről (3.L+...+3.5.l
Felhalmozási célú áttlcormásysati támogatások
Felhalmozási célú garancia- éskezesaégvállalásbál megtétislések
Fellsaimozási célú viaazatéeitetada támogatások, kálcaáaaok viaazatéritéso
Felhalmozási célú vittzatézitendó támogatások. kölcotaák igéaybevétele
Egyéb felltatsiosási célú lánsogatások bevételet
3.5.bol EU-a taniogalas
Ködtatal.sd bevételek (4.l.+4.2.+4.3.4’4.4.)
Helyi adók (4.1.1.44.1.2.)
- Vagyorá tipusú adók
- Tennikek it szolgáltatások adál
Gépjánnűadó
Egyéb áeubssasálati is szolgáltatást adók
ágyeb kózhatahso bevetclck
Múktdéai bevételek ‚5.l.+...+ 5.10.3
Kégzletégékesités eletaittike
Szolgáltatások elletaitléke
Közvetttete szolgáltatások énékc
Tttlajdongci bevételek
Elláaási dusk
Kiszámlözatt iltatáaoa forgalmi adó
Altalássa forgalmi adóvisszatétitése
Kamatbevésalek
Egyéb pétazogyi néveletek bevételei
Egyeb ntalsödest bevetelek
Felhaimnalal bevételek (6.1.4.46.5.)
laitastatesiálisjavalc ézsikesitése
ingatlanok értékeattése
Egyéb tárgyi eszkásók éltékestlése
Rénesedések étiékesitise
Keaneseigeek megazütteecttez kapcaoloáo bevotelek
Múkattési célú átvett_pénntzleörúk (7.1.4 ... +_7.3.)
Működési célú garancia- is keaeaaégváltaláabát meglérúléaek All-a kíválral
Múkádési célú visazatéetteetdi támogaaások, kölcaánük viasaatés, All’s Lávilrál
Egyéb múlsödtai célú átvett pétzetzkós
é4_bOá bU-a eamogatas (kozeetlea)
Felbatmoráat célú átvett pétazerzközök (8.l.+8.2.+833
Fellialtn. ciii garancia- is kezeeaégváttaláebét megtésúlések AH-a kit-Olrúl
Feltaala’ célú váaszatésiteadö támogatások. kölcaöaok viaameér. AH-a kávülröt
Egyéb feálsatmatási célú átvett pénzesricoz
8.3.-bot EU-a lanaogataa (kegyetlen)
KÖL’rsEoVErÉst BEVÉTELEK ÖSSzESEN: (1+...+8)
Hitet.. leölratal’etvét& állaeaháálartáton lst’étmol_(lO.1.-l-1O.3.)

33 543436

31 543 436

2 233 024

1 773 449

457 575

33 774 440

Ilasvzú lejáratú hitelek, kótcsöaök felvétele
Likviditási célú hitelek, kötcsöaők fetvélele péaazogyi váHatkozástól
Kovad lejaratta Esetek, kitctoaok telvetetg
Belféldi értélspaplrok bevételeI (11.1. +...+ 11.4.)

III,
11.2.
11.3.
11.4.
O~.

Foasatáat célú bettbldi éreétcgapirokbeváltáaa, izeékesitése
Fozvatási célú beltlldi éztékpap&ok kibocsátása
Befektetési célú beltöldi értékpapírok beválaása, éasékesltóae
Bctel3esea cdt betioldi etiekpaptmok kabocastasa
Maradvóav teénvbevétele ‚32.1. ÷ 122.)

32.1.
12.2.
13.

Elözö év killaégvetéaá maradaiatyáaak igénybevétele
tIosci cv vatiatkoaaai aafaivasyanak tgenybgveaete
BeltEldi üaaaasire&o bevételei (13.1.4 ... + 133.)

13.1.
33.2.
13.3.
04.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
IS.

Allanánáztartáaoa bolúli nigelltrgezéaek
Pdlaaoásáztaa-láaozabrltl megelölegezégek tórlitése
betetek nsegnosnlctesr
Ktill’élt]I önattazárarála bevételeI (34.1.+...14.4.)
Forgatáai célú kúltöldi érsikgaptxokbcváltása, éteékesta&e
Bgfckteaési célú kgltttdi éatékpaplrok beváltása, ieeékctitéae
Koltlidi éttékpap&ok Idbocsátáta
Kaatlolda tatelek, kolcsoaok áetreaele
Adóatágliaznen kapcsolidá azámnaazékos ügyletek bevételeI

16.

FINANSZIRQZ.ÁSIBKvÉTELEKÖSSZESEN:(I0.+...+aS.)

II.

KÖLTSÉGVETÉSI És

FiNANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKÖSSZESEN: (9416)

7 600 710
7 600 710

7600710
41375150

KIADÁSOK
2. at :ábfézur

adut üL forintbun
liadSal

1
I.
1.1.
0.2.
.3.
0.4.
1.5
1.6.
0.7.
18
1.9.
1.10.
1.11.
0.12.
1.03.
1.04.
1.15.
2.
2.0.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.3.
2.9.
2.00.
2.00.
2.12.
2.13.
3.
3.0.
3.2.
4.
5.
5.0.
5.2.
5.3.
66.0.
6.2.
6.3.
6,4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
0.
8.0.
8.2.
3.3.
8.4.

jogclmok

2011. dii előirányaat

2
Működési kötlségveléa Idaddoal (l.l+...+0.5.)
Személyi juttatások
Munkaadókat irrhelöjásulékok do szociális honSjánoláni adó
Dologi kiadások
Etlátotialc péozbcli juttalásai
Egyéb működési célúldadásak
- as 1.5-böl: - Elvonások do befozctéock
- Garancia- éakrzcaaógráloliabál EGzetés AN-n be101co
-Vűaazaoéoitendb támogatások. kőlccönok nyújtása AR-s bclülre
- Visozatéritcodű támogatások, kőlcsönűk törleozsése Ali-o boloiro
. Egyéb működési célú tianogatásek Alt-n be101re
- Garancia do kezeaségyáMalásbál IdOzecén AR-n kivűlre
. Visozatérűtcodű táanogalások. kölcsönűk nyújtása AR-n kívülre
. Aakűcoénioések. áoiáanogatások
- Kamattdsneoacások
- Egyéb működési célú támo~tásnk államházlartásen kívülre
FelhalmozásI kölloégyctés kiadásai (2.l.+2.3.+2.5.)
Bcntlidzások
2.1 .-b61 Eti-a fosTásból mrgvalónulű bertattázás
Felújlrások
2.3.-bál EU-a fonásbát megvalótuló fglújitáa
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5.-bál
. Garancia- do keznaség,átlolásbál kiftzelón AR-n beleIm
- Viaazatérttcndű támogatások. kölcsöoök nyújtása AR-n belolre
—Vűsozatéritendű támogatásalc. kúlcabnük tűrlesziése AH-o be101re
. Egyéb felhalmozási célú tásnogatásolcAűl-n belűlme
- Garancia- éskrzeaségvállalásbőt E6zetéa AR-n kívülre
- Vioozatétitendű támogatások. kűlcsönbk oyújtásaAlt-n kívülre
- Lnlcástániogaaás
- Egyéb felhalmozási célú támogatások állanüáztastáaoo kívülre
Tartatékok 03.I.+3.t)
Aitotlánoo tartalék

3
34 015 067
25 360 459
2 520 267
s 634 340

4 194 424
I 450 230
2 744 094

Céttaeealéoc

KÖL’JSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (0+2+3)
Hotel-. kűlcoűntörleozlén éllaaolaázlartáoao kívülre (5.1.+ .. + 53.)
Rasarútejámatú hitelek kölcaönök töderzadse
Ltcviditási célú hitelek. kötesőttok tgdcsztéoe péotzűgyi vállalkozámsalc
Rövid totásatúhitelek. kűlcsinűk tűrteeméne
Beltlteja ériéöopoplrok Idaetáaat (6.L+ .. + 6.4.)
Forgatási célú belföldi éttékpap&okvdsástdsa
Fotgatási célú brtfltdi étsétrgop&ckbeváltása
Bcfekictési célú belföldi énékpa~ok vásárlása
Bcfektctéé célú belföldi érté$~apiaok beváltása
Belföldi Enanosárosás Idadásat (7.1.+ ~. + 7.4.)
Allandtáziossásoo botch_msgelűleoezétek folyóétása
Atlanáltáztartáoca belüli monelűtegezének vionzatizelésr
Pénzenkösök betélként ettsetyezése
Pénzügyi thing kiadásai
KöltttdO öoanaairoráo tdnetáoal (6J.+ ... + (A)
Fosgalási célú külföldi éstékpap&okvásátlása
Befektcléai célú lcéilflldi étsélqaap&okbeválaása
Külföldi éttélqaapkokbeváltása
Külföldi hiteleit kölcsönök törtesztése
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+3.)

9.
10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+91

33239 491

30 299491

KöLTSÉGVETÉSI, FINMs~SZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS iaMiksoK EGYENLEGE
3. at odólésar

adutokforinrban
011ttéet( Iaűltstavetésllae’étrlek9.uer. kűttséseeteol hdadáank4.sno)(+I.)

1

Köllseavetest haldon
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Oakermán~zat méleőttéat_támerntásal_(1.I.+...+.1.6.)
Helyi őnkonaáeysatok mükődésétiek általános támogatása
Onkomaáaysatok egyeaktonevetési feladatainak támogatása
Ottormáa3satok szociális ér gyeomekjóléti feladatainak támogatása
Onkonnányzatokttétorália feladatainak támogatása
Működéli célú kozpontotitalt elötrásyzatok
Hetya otakosmanysatak ktegelnob tamogaláaal
Műls5déoi_célú lámotalánok államltázlargáoan_belairol_(2.l.+...+.2.5.)
Elvonások ás beázetések bevételei
Műkúdéti célú garancia-él kezemégvállalásból_oneglérátéaek
MűkÖdési célú vioozatéaitetsdö támogatások, ktlczöaúk vioozatéroléae
Múkédéti célú vioazatériteadő támogatások, kúlcaönök igénybevélele
Egyéb méködési célú támogatások bevételei
2.3.-bál EU-s lamogalaa
Felhatmaaáai_célú_támocstáaak áltansháatarláaan_belúlrél_é3.i.+...+3.5.l
Felhalssaozáai célú úakonnányzali támogatások
Felhalmozási célú garancia- ás kezesságvállalásból mogtérütések
Ftllaalmozóoi célú vittzalévitcatd& támogatások, kölctútúk viassalésútéae
Felhalmozási célú viazzatétilendö tántagatázok,_kolesáaúk igéetybevéttlo
Egyéb felboltaazási célú támogatások bevételei
12.-bot EU-S lasiogatan
Kétdsatabait bevételek t4i.+42.+43.+4A.)
Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)
. Vagyont ttpuzú adók
- Tensékek ás notgállatások adót
Gépjismúadó
Egyéb ártabasonálast ás molgáltatást adók
Egyob kozttataltn bevetetek
Múkgáéoi be’étetek (5.1.+...+ 5.10.)
Késsletétiékesitás elcnétiéke
Ssolgáliatások etleaétiéke
Káz’ etti cIt arotgállatásak étiéke
Tislajdoaool bevételek
Eaátáal dljsk
Kárzátsááztlt általános fos3atrsá adó
Altasástoa forgatott adó viaszatérttéao
Kamatbevétolek
Egyéb péssügyi méveletek bevételei
Egyeb m’dsbóeat beotleick
Felbaimorótt bevétetek (6.1.+...+6.5.)
tnamatesiátis javak étiékedsése
Ingatlanok étiékcattése
Egyébtisss.t ekázők értékesítése
Rézsesociézok étiékesátéze
Reszeoeáetet megazuaesebaz kapcaoloéo li eveselek
Műltaáést eélti_ágieti pétaaesz]se,Sk(7.1.+ ... + 7.3.)
Múkódési célú garancia-én kezessigvillaláabót mogiérolések AH-a ktvtsrút
Múkődési célú viassatértsetadó támogatások, kútcaönök visszatér. AH-a kávotröl
Egyéb mékődéti célú átvett pérzeazkús
7.3.-bal EU-a tsmogataa tkétzvetlta)
Felitatmazáot célú átvett_pénzeszkazék (8.1+8.2+83.)
Fettsattaa. célú garancia-és kezetaégváltatásbót megtéoütések AH-a kivolrát
Felbaltn. célú visrzsléaileaidl táasogatáaok. kalcsáaúk vioozatér. Alt-a tdvúlrét
Egyéb felatalatozási célú átvett péazeszköz
t.3.~btt EU-staaaagasas ttozvcttct’)
KŐLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESENt (t+...+S)
flttet kglettnret’btel állannlaámartáton telvúlrol_(lO.1.+10.3)
hosszú lejáratú hitelek kálcaáook felvétele
Lilcvidlláat célú ltttetck, kúlcsúsák felvétele pénzügyi vállalkozástól
Kovid tejaoatú bidet, kotcabask lelvetete
BelláIdt_értélspaplrtk bevételei_(l1.1.+...+_11.4.)

alt.
11.2.
11.3.
11.4.
O~.

Fotgatási célú betébtdi értékpapúok beváltán, éroékeaátáao
Forgatási célú beltőldi étaékTaptrokktbocaátáaa
Befelsaetési célúbeltöldi éiiékpapárokbcváltáaa, értékesitése
Uetekteteo edo besiotda cnekpapzok Ebocsaaasa
Marad’tay igéayhevétele (12.1. + 122.)

12-t.
12.2.
13.

EtózÓ év kútaségvetéai maradványának igéaybevéteta
blozo cv vaaatkozaat maradvaayanak tgtaybsveaete
BelláIdt_Bnaeasirozós_bevételet_(13.1. + ... + 133.)

a3.t.
13.2.
13.3.
i~.
l4.t.
14.2.
t4.3.
14.4.
15.

Atlaetártasaáaoa belúlé megetálegezósok
Attanütáztartásoa baitli naegelétegezéaek tőtleaaséoe
Detetek megmüaaetése
KüttIIdt taaaoároaát bevételei_(14.1.+...14.4.)
Forgatáai célú kéltőtdá értékpaptrokbeváttáaa, éetékcoitése
Bofekietési célú k’tltáldi ésték3aapirok btváttáza, éraékeattése
Kúltáldi éreékpaptsok kibocsátása
K.tdiotds tttetete, kotcsoaok telvétele
Adóaáglaozaem Iaapctoládé szárnaasékon ügyletek bevételei
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Műkődési killség’elés ldadásai (1.1+. +1.5.)
Személyi issllaldsok
Muukaadókoi lerlselőjinslékok és szociális liossájánslási ad6
Dolosi Iciadisok
EliátottaIs pénzbeli jultalásai
Egyéb működési célú kiadások
. or 1.5-bál:. Elvossisok és befszetések
. Garancia. éa kasso~vállalásbóI kiözelds AJI-a belüke
•Visszatériteszdő tássiogalisok. kölcsánúk nyújlása .410-a_bclolre
. Visszaléeiseadl lánsogasások, kölcaösök lörlcartésc Ál1.a belülrc
. Egyéb működési célú támogatások .k10-n belolec
-GarasclaéskczescégváSaldsból ldEzsléeÁH.nkivülrc
. Visszalédlendó láa,ogalások. kölcnoisik nyújtása AH-a kívülre
- Árlsicgéa,itéssk, ánámogalásak
. Kaulaltássiogalások
. Egyéb működési célú támogatások állaaálsázlagsásos kívülre
Fcllsalmorésl köllségvrtéo kiadása]_(2.1+2.3+2.5.)
Bewházások
2.1.-bő’ EU-s fotrisból megvalósuló beruházás
Fclúiitások
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló fcluijilás
Egyéb fclisalmszási kiaddsolc
2,5.-bll
. Garancia-és kezcsségvállulásból kiflzetéa AM-s bclülre
. Viuuzatéritesdő lámesulások. kölcsóaók usyúitása AM-n brlelrc
. Visnasériucadő támogatások. kőlcstutk_törlsuzidac All-n bclülre
- Egyéb feUsalmozési célú támogatások AR-u bclúlrr
. GarancIa. da kassavátjalásbál kíözctés AR-n kívülre
. Vicszatéuisundő támogatások,_kolerások_nyúisása AN-n kívülre
-Lakástámogvsás
. Egyéb fcUsatmosási célú támogatások állaanlsázlsnáson kívülre
Tartalékok 3.1+32.)
Általános tartalék
Céllaztalék
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
HíreI-. kúlctőnlőrlcosaéo állausslsásasruássn kivolre_(5.1. +_... +_53.)
Nosszü Iciárala) hitelek, lsólcaős&ktűrlrsnéae
Likviditási célú bitelek. kőlcsisiktűulrauiésc pésrogyi válialkozásnak
Rövid lejáuatá lsilcl& kűlcsönök Iőticniése
Belrélál ércélcpapirsk kiadásai (6.1.+ ... + 6.4.)
EotöasázI célü bcltőtdi éusékpspirok váaárlása
Forgalási célú belraldi értékpapírok beváluása
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásázlón
Befektetési célú belföldi énékpa~rok bcválsása
Belf&ldl Ensosadruzún ldsdásal (7.1+ ... + 7.4.)
Allazrádrlarláson belili_megulőlugesések folyósitása
Állaatültéztanóson belüli_msgrlútcgczéosk visezsfuzelése
t°éuszsmjcőzók bstétkérst clhttyczésc
Pésrögyi lisirs kiadásai
KülréiáI őnaorsirösás kiadásai t6.1.+ ... ÷ ŐA,)
Forsatási célú krétűldi énék1ssptrok vásárláoa
Befektetési célúlcilrsldi étlékpaptsokbovállása
Külföldi énékpaptrokbeváiudsa
Külföldi histlcls. kölcsősűlc tőrteuztéor
FINANSZÍROZÁSt KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+Sj
KLéJJÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
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Önkonnánpat működési maralúansi tl.l.+...4-3.6j
Helyi örnlzormányzatok működésének álnatásna támogatása
Onkomiányzatok egynskönnevelési fcladalainak támogatása
Onlzosnrányzasok szociális ér gyamtkjélési feladatainak támogaláza
Onaiconnányralok kvélsrátin feladatainak támogatása
Működési célú kösposloaitott clöiványzalnk
Helyt önkonmanyzanök kegennrb lamogatüsna
Működési célú tdanöennánolc állasnil’átnrláson belülröl (2.1.+...+.2.5.)
Elvonások ás brözetések bevételei
Működési célú garancia-és lsezennégvállalásbót nnegsérölénck
Működési célú tésszalérisendő lámognlások, kölcnönök visszatéviilése
Működési célú vinnzanéninen dö támogatások. kölzaösök igénybevélele
Egyéb működési célú sámagatúsok bevételei
2.5.-bal ku-n tamogatas
Felhalmönini_célú_témocatánöl’ állarnházlaredson_laelölral_(3,1.4.4-3.5.)
Fellialssiorási célú önáconmányzati lánsagaránok
Felbatonsozási cáR garancia- ás kezesaégvállalásbél zscgtérűlésck
Felhalmozási célú vinnzatérilcadö nárnagalásak. kólcsőnokvitazarérűléne
Felhalmozási célú viaszalérilesdö lánnngatássk. kölcnöatk igénybevétele
Egyéb fellnatmocáni cEO támoganáaakbcvélelei
3.5.-bal ku-s tnlisogaraa
Kösdsaönliail bevételek (4.1.4’42.4-43.4’4Aj
Helyi adók (4.1.1.44.1.2.)
. Vagyoni niptss” adók
. Termékek éa szolgállalások adói
Oépjiooaűndó
Egyéb ásiabaazsndlnni ás gyolgállalási adák
Egyeb kasmnataúse bevetelek
Működési bevélelek (5.1.+...+_5.18.)
Kéarlenéntékcstnéz etcnéntéke
Szotgállatáaok etlozértéke
Közvetilcit motgáttalások értéke
Tntajdnnasi bevételek
Elánáai dijak
Kirzászéázött állninnas forgahná adó
Aitniáonaa forgalmi adó “iasraténiléat
Ksmatbcvélelgk
Egyéb pénzogyi mésetelek bevételei
kgytb msisóden brreneltk
Felbnlnsnrásl bevételek (6.1.+...4’6.5.)
Insateriális javak éntékesitése
Isgallanak énlékeslléae
Egyéb lángyi cazkörök éntékesitéas
Rénaedásek énákeziléze
keszeteártek magnzsaneselnezlrnpcaalada bevtntltk
Működési célú étszer pénreszloöabk(7.1. + ... + 7.3.)
Működéni célú garancia- án kesenrégvállalásbél m’glérülésck AH-a kívlilról
Múkadáni célú visaratártngntdö támogatások, kölcsönók ‚‘inazanér. AR-n kívülről
Egyéb működési célú átvett pénaseszkér
1.3.-bal ku-s tamaganaa (kozvcéon)
nzclbalmnzásl célú átveti pénzenairörsik (8.1.+8.2.+8.3.)
Felhalm. célú garancia-és krz’sségvúllalásból nsegrirslések All-n kávalrűl
Felhalsn. célú visazalénűlendö lánnnganáaok, kölcsönökvignratér. All-n kívülről
Egyéb folhalmazási célú átvelt pánzeszkűz
1.3.-bal Eu-a naalnagatas (kocveslcn)
KÖLTSÉGVEtÉSI BEVEFELEK ÖSSIESENt (l+...+8)
1usd-. kölcsinfeliálel dllnxnl’áflanlénan ld’úlrol (ll.L+iO.33
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Hagám lejáralsi hinelek, kűlcaűnűk felvétele
Likatéitási célú hitelek. kölcsönök felvételt pdsnzűgyl vátlalkarázsól
liávid Itjaratú ástelek, kalcsanak lclvclelc
nenrölnil_ériékpa1érak bevételei_(II.L+..+ 31.4.)

Ill
11.2.
11.3.
11.4.
‚2.

Fnngatáaá Célú beltőlái ércikpapkak beváltása, éstékcnönésc
Fozganási célú beltőldi ántékpaplrak kibacsálása
Befeklelér célú bclllldi érnékpapirakbeváltdoa, éntékrainéze
bcid’tettü cons belűaldn cntekpapnsnk ciborsanasa
Maradvány Igénybevétele_(12.1. + 122.)

12_l.
12.2.
‚3

Előző év kóllnégvenéni maradványának iűélybrvélels
klbro cv vntáalknraa maradvnonyanak ngcnyb’venrle
fl~nl~5~j önnnnárszáa be”élelet (13.1.+ ... + 133.)

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
14.
l4.a.
14.2.
14.3.
14.4.
15.

Altasntnázlarnáaon belüli megolálogezének
Atlanúsáztartáacn bttdimngelölegezésok lúrlenztésg
Központi izányitóazerni támogatás
ketclekmggazlnnnctosc
EglialdI_ásnannoirsráa bevételei_(14.I.+...14.4.)
Fangaláai célú kallIldi éstékpapirokbtválrása, érnékeniléte
Btíel”elám célú kűltőldi értékpapírok bcválnása, értákezitése
KütftlW éniékpaptrok%ábocsálása
KialtotCé kItS, kalcsonsk lglvctelt
Adánnághaznem kapcsolódó erárnnsrékos űgyletek bevételei

16.

FINANSZÍROzÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.4 ..+I5.)

17.
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És FINMISZh1OZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

28 857465

28 857 465

28 857465
(9±16)

28 857 465

KIADÁSOK
2. sz táblázat

adatokforhtrbam

Sor~

lUadas, jogc’mgk

2018. cii etosranyoso

1

2

3

1.
1.1.
t.2.
t.3,
1.4.
1.5
1.6.
1.7.
I_s.
1.9.
t.10.
1.11.
1.12.
1.83.
1.14.
1.15.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
3.11.
2.12.
2.83.
3.
3.1.
3,2.
4.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6,1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.

it-

.

l’lúködlai ktltaéosotéa Idtdáaai (t.l+...+1.53
Személyi juttatások
Munkaadókat tsrhstőjárulékok ás szociális ltoájárulási adó
Dotoci kiadások
Eltátotta]’ péozbáli jaltatásal
Egyéb máködési célú kiadónak
- sz 1,5-bit:. Elvonások do bcfszctéeck
- Garancia- éakczsanégyáttaldsbál kitzctáa ÁH-n bctülrc
-Vistzatétitcsdl támogatások. kőtcaonök nyújtása -kIt-a belutre
. Viumatécitctsdö támogatások. kölcsőnök tbrlesztéae}t-n betsire
. Egyéb mikődési célú támogatások All-n belülgo
- Garancia ás kczcaségvátlalásból kálacsés AN-n kívülre
. Viossatétíteadő_támogatások._kólcsösök nytiitána Alba kívülre
. Asldegénjtések. áaiéanogatások
- Kaanattámogatások
-Egyéb működési célú támogatások átlattültéziarsáson tíválre
Feihatmnaáti ksltségvetén kiadásai (2.1+2.3+2.5.)
Bcnésdzáaok
2.1.-bal EU-s fooeásból megvalósuló bombázás
Felútitisok
2.3.-bél Eu-s fstTdsbót mcpealóssli tctújtgás
Egyéb fcutalmozási kiadások
2.5.-bit
- Garaatcia- ás kezességvállatásbót kifizetés AN-a belttee
- Viszaatéritendó támagatások. kölcsőnők_nyújtása All-a_bettlre
- Viatzatétltendö támogatások. kötcsöaök törtcaztésc Áll-a_belútre
. Egyéb fefltaimnúni célú támogatások AN-n belülre
- Garancia- ás kczcasé~eát1a1ásbót kifizetés AN-n kívülre
- Visezatélitenda támogatások. kölcsóntk_nyújtása AN-n_Isis-élre
- Lakástátnogatás
-Egyéb felhalmozási célú támogatások állaatslsázlanásonldvütre
Tartatéktk (3,1+32.)
Altatánostastalék
Céttaetalék
KŐLTSEGVEFESI KIADÁSOK ÖSsZESEN (8+2+3)
Hitel-- kötctöattrtctnét_átlatalsásiartáton kívülre_(&1.+_.. +_5.3.)
Hosú Iejiaatú tételek, kötcslnők tőetesztésa
LitMdhási célú tételek, kttcslnök törteunésa pénzüo’i váltatkozásnak
Rövid lclásatú Ititotek. kölcstaók tóstedáésc
BeItSIdI érlékpaptrak kiadásai (6.1.+ .-. + 6A3
Fotoatási célú bettlidi éstékpapirok vésáslása
Forgatési célú beHEld] éraékpaptrok bevéltása
Befektetési célú belföldi énékpaplrolcvéalalása
Befaktctéd célú belföldi éttékpapirok beváteáss
BeHNdt_flanasoirocia Idadánaj_(7L+_.. + 7.43
Mlanúaáztastásoa_beláli_mcgetttcgczésck folyóstlása
Altantháztartásoa beltli megelNegezések viamaüzetéae
Pénzcszkőzók bct(tkérst cthstyezésc
Pénzügyi tintsntdadássi
KülföldI lnaasslronás kiadásaI (6.1. + ... + 6.4.)
Forgatási célú kitfildi énékTapirok vásátlása
Nafektetént célú kültöldi énék~gérokbevd1tása
Külföldi éflékpap&okbeváltása
Külföldi hitelek. kötcsötlk ttstesztése
FINANSZÍROZÁSt KIADÁSOK ÖsszEsEN-: (5.+..+8.)
tcIADÁSOtC ÖSsZESEN: (4+9)

28 857 465
21 541 580
4 419 867
2 896 018

28 857465

28 857465

KÖLTSÉGVETÉSI, nNANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK És KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz táblázat
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2.
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1/B/I. meöéklet az 1/2018 (11113.) önkormányzati rendeletbez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2018. évi Költségvetés Intézményi Kötelező feladatok mérlege
Jászboldogházi Mese-vár Ovoda
BEVÉTELEK
L al ló ölti rat

adagot’ forintban
Beséletljogcin

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
IS.
‚g.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3,2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
43
44
5.
5.1.
5,2.
5.3.
5,4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5,1a.
6.
6,1.
6.2.
6.3.
6,4.
6.5.
7.
7.1.
72
7.3.
7,4,
8.
II.
8.2.
8.3.
t.4.
9.
Its
ICI.
10.2.
10.3.
tö.

2
Önkonatánynl aaiikidési támo~aeásni (l.t+...+.1.ój
H’l~$ önkonnányzatok működésének általános támogatása
Onkonaáa’5ratok egyes köza’cveléai feladatainak támogatása
Onkormányzalok szociális és gyenasekjéléti feladatainak támogatása
Onkonassánysalok kulturális feladatainak sárnogatága
Múködéai célt kö~oatoaiiott elóiráayzatok
Helyi onsosmanyzatok kaegéonto taalogataeas
Működési célú tátnntatáookéllsmhásiaroásoa beloirol I2.1.+...+2.5.)
Elvondsok to beözeiések bevételei
Mlködéai célt garancia- to kezeaégvállatásb6l aegléeülések
Működési célt vinszalésiteadi ldmngatáaok, kölcnönök vianzatértléga
Működési célú visscatétilestdő láataogatáook, kölcsönét igénybevétele
Egyéb működési célú limogalisok bevételei
2.5.-hol EU-s tnanagaana
Felbalmnaisi célú tinsratéonk államlsánat-aásoa laelülrnl (3.l.+...+35.)
Fellialmozdii célt ötnkoemlnyzali lámogaláaok
Fellnabaiozisi célú garancia- és kaesaégviulaláaból tasegtériiléselc
Felhalmozási célú vitozaléniscsd& lámagalások, kölcsönékvisazaiéréláss
Felhalmozási célú visozatúrilsndó lánaegaláaok. kölcsönök igénybevétel’
Egyéb fellialmozási célú lianagatisok bevételei
3,5.-bál EU-n sansogalan
KlAsataln,i bevételeI’ (4.L+42.+43.+44.)
Helyi adók (4.1.1.4-4.1.2.)
- Vagyosi lipasúadők
. Tamékek án szolgáltatások adót
Gépjástailadú
Egyéb inalsaseatilali án szolgáltatási adók
Egyeb tozlzatains bewetelek
Működési bevételei’ tS.l.+..+ 5.10.1
Kérzletéetékeslléa elmaértéke
Szolgáltatások ellenéttéke
Közeetltett szolgállatások ésléke
Tulajdonosi bevételek
Eiátáai díjak
Kizsátnlázelt általános forgalmi adó
.Alealáaans forgalmi adó visavalétiléae
Kamagbevélelek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyeb msaköóess bevetelek
Felhalaassási_bevételek t6.1.+...+6.Sj
Inatnatetiáliajavalc étiékealtéze
Ingatlanok éttdkgaiséae
Egyéb láayyi eimörök értékesítése
Részesedések értékesítése
Keszes’deaelz mggasúatsglvez kapcnolsio bnvetelek
Működési_célt_átvett_pénsasakizök(7J.+_.. +_73.)
Működési célúgarancia-éskezeaségvállatáabtl rnegtéroléuekAli-nkivtlröl
Működési célú viaazattrilendö támagatások, kölcoöaök visasatér. Ali-s kivütröl
Egyéb müköééni célú ötven pénzeszáöz
7.3.-hol EU-s tantaagatas (kozvetleaj
Felbalmuáci célú átvelt pénasodsézák t8.t.+ö.2.+83.)
Felbatta. célt garancia-én kezeunégvállalásból megtértlések AH-s kivülröl
Felhals’ célú vinuzatériteadű támogatások, kölcsönök visszatér. API-n kivolrűl
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköc
5.3.-bot EU-n laalegatan (közvetlen)
KÖLTSÉGVE]tI nEvén-ELEK ÖSSZESEN: ‚t+..+8i
ailet-,_Isölcslnfel’4lel_áltamttáflartásott_Idvoirul_(10.1.4-103.)

2018. évi eléirsinnaO
3

Nogszútejáralt hitelek, kölcsönök felvétele
t-ikvidiliai célú hitelek. kölcsönlk felvétele pészogyi vúllalkozósaól
Road lejaratu hitelek, kolcsoaok telecielo
BeltSIdt értékpapírok bevételei (IIL+.,+ 11.4.)

I II,
11.2.
11.3.
11.4.
52.

Fotyalási célú belttldi értékpapírok bevdllisa, értékezitta’
Fongatáai célt bellöldi étaékpapirok kibocsátása
Befektetési célú bclgtldi érlékpaplrokbcváltisa, értékesítése
tseázánttt0 edo bsiioléa cn’ekpaptrek Ebscntaaa
Murnd’tw igénvbevélete (12.1.4-122.)

12,1.
12.2.
i3.

Elözö ér költségvetési maradványának igénybevétela
Elözo ev vallalkozast ntaradvaayantk ngmybgvesele
Belföldi flitnnsyirozáa bevételei (13,1.4- „. + 133,)

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
i4.
14.1.
14.2.
4.3.
14.4.
15.

Allsnaáltáztsglássa belüli megelölegezések
Allsnaátztartáaon beloli megeltlegezének törlesztése
Központi itányttórzetvi támogatás
Betetek taegszstttetese
Köllöldi Caaasairsráa bevételei (14.l.+.J4,4.)
Fotgalád célú Icúllűldi értékpapírok beváltán, énékesitése
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltisa, éttékeallése
Külföldi éetékpapiroklciborsálán
Kititoldi bteaek, kslraoaot lelvétele
Adótoághoznem kapcaolódó urártnazékog űgytesek bevételei

16.

FINANSZIROZÁ.SI nEVÉTELEK ÖsszEsEN: (10,4-

17.

KÖLTSÉGVETÉSI

28 857 465

...

+15.)

És FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

28 857 465

28 857 465
28 857 465

KIADÁSOK
a~ táb!éuar

adatok forintban
Kladáaljogclmgk

1
I.
II.
1.2.
1.3.
1.4.
‚.5
3.6.
1.7.
I_I.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
‚.15.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
5.1.
5.2.
5,3.
6.
6.1.
6,2.
6.3.
6.4.
7.
7.0.

7.2.
73
7.4.
8.
8.1.
1.2.
8.3.
IA.
9.
10.

2018. évi clőiráaayaal

2
Működési köllsémeoda kiadásai (l.l+...+1.5.)
Szcaiiélyi juttatások
Munkaadókat icrhclójdnslékok do szociális hondjárulási adó
Dologi kiadások
ElJátoltak péaszbcli juttatásai
Egyéb mükődési célú kiadások
- sz 1.5-ból; - Elvonások do beruttétek
. Garancia- skaoscégválJalisból Idüzcléa AR-n bolúlrc
.Vjeaaalédogada támogatások. kölcsötoúk nyújlásaÁ}l-n bclálge
. Vioszatédloodö lémc~alások. kölcasnók túrlctzoéoe AR-n belúlro
. Egyéb mojódéti célú lámolalások Ájj-n bolllro
- Gamacia do kezosségválslásból ldözctésAl{-a Isivolre
—Viaazoléailendl Isisnagalisok. kólcsönök ayújtáaaAR-a kivúlro
. Asldmégyiidaek. ánámagatások
. Itaniattáanogytáaok
. Egyéb működési célú támogatások áhastéaázoanáson kivatre
Falhalmoaáai kőloség’zléa kiadásai (2.l.+2.3.+2.5.)
Bombázások
2.1.-hőt EU-a forráabál mogvaiósaló bonahizés
Eclúlitázak
2.3.-bél EU-s foorásból mKvalőssdó felúliltis
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5.-bal
‘ Garancia- do kgzosaégvállalásból kiftzeléo AR-a belélre
- Visaaatétltesdó témagalésak, kólzsOtaOk ayéitásaAB-a bolülra
. Visazatéaiaoadl lémogatásgk, kölcalnők aőrlosztése AR-n beláirt
- Egyéb fellaalmazási célú tásnogytázok AR-n bclúlro
. Garancia, do kezességváflalásbél kiüzeodo MI-n civilIze
. Vlassatécileadő témagatésok, kőlcolnök ayújadsaAR.a kivatre
-Lalsástásnogalda
. Egyéb felhalmozási célú ldsaosatások állaankánanássa kivoire
Tartalékok (3.1+323
AJtaláaoo Oattalék
Céltassaiék
KÖLTSÉGVTTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
Hitel.. kölcoűntörleasaéa állonabáslaroásan kivúlre (53. + ... + 5.3.1
Hosszsi leiáralú hitelek. kölcsőaők tőrlentéac
LIkviditási célú hitelek. kölcsősők lőalgszlése pénzügyi ‚álalkozásnak
Rövid Iciáratú lsitotck. kőtcslalk töalesztdoe
Bgtföldl érlékpapirak kiadásai (6.1.+ ... + 6.4.)
Foaantési célú bolraldi éel&papisokvásáalása
Forgatád célú belföldi énékpa≠rok bevéltésa
Befcklclési célúbelföldi értékpapirok vésárlása
Befekseléti célú belföldi daitkpaplrok bgvállésa
BelföldI üaantairorát kIadásai 07.1. + ... + 7A.)
Allaaa*ézgsssásoa belúli naeeelőlegezésok folydoiláaa
Allaaaslsázaaalásos belQli mesolólggczéogk vlsazafazőiéao
Pészeszközők bctétlsésc clttglyezése
Péozünyi llzisoldadáaai
KülföldI üsaassirorÁo kiadásai (6.1.+ ... + 6,4.)
Forgalási célú külföldi énék~saplrok vésáaláaa
Befglctotéai célú külföldi églélpapirok bevéitésa
Külföldi énél’-~pirokbevélrén
Külföldi hitelek. kőlzsgalk törlomlése
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (S.+...+8.)
KiADÁSOK ÖSSZESEN: (4+91

3
23 857 465
21 541 580
4 419 867
2 896 018

28 857465

28 857465

KÖLTSÉGVETÉSI~ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3 sz téblaicsot

adatoá’forintban
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Klllaéeveeéal Isl6a~r. astabloel lsiltsécveaédbevélelek9.aar-

2.

Fleas

hőltoéeverfsl ldadáaokd.oee)(+l.)
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1/8/2. melléklet az 1/2018(111.13.) önkormányzaü reudelethez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2018. évi Költségvetés Intézményi Önkéntes feladatok mérlege

Jászboldogbázi Mesevár Ovoda
BEVÉTELEK
I. sz táblára’

adatokfesrintban

z:

Bevételt jogeim

2058. ád ctíirányrat

2

3

1

~

1.
1.1.
1.2.
1.3.
IA.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3,4.
3,5,
3.6.
4.
4,1,
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4,3,
44
5,
5.1.
5.2.
53,
$4
5,5,
5.6.
57,
5.1.
5,9,

sjo

6.
6,t,
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
~4
8.
~l,
8.2.
g.3,
~‚4,
9.
~
tél,
1 0.2.
5~,3,
ii.

Ö,slsonnánrzat miködéti tésstsgatátni (1.1.t..+.l.6.)
HeIst Ötdcotmányzatek meködéséttek általásos támogatása
Otakotrnánysalok egyes könsevelési feladatainak támogatása
OtésonTlányzatok szociális ás gyetiliekjótéti feladatainak támogatása
Onkontsásyzatok ktéetrrálts feladatainak támogatása
Működési célú központositost elöiráayzatole
Helyi únkotmnnyzatok ksegesntb tamogasasas
Máködést célú támocntátokáttosgtásinrgáson belillrgi (2.l.+...+.2.&)
Elvotiások ésbeűzelések bevételei
Működési célú garancia. én kezesaégvállalisból megiérásáetk
Működési célú viatratétlteodt támogaláaotc. kálcsotök visszatérotéae
Múködési célú viaazaléetletdö támogatások, kölcnönök igénybevélete
Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.5.-hol Eti-s taniogstaa
Felhalmozási célú tásoteotátok állsnsltáziaroáoon belűlt’o’l (3.1.+...+3,53
Felitatstsozási célú öskornányaati támogatások
Felhalmozási célú garancia- ás kezerrégváiialásbót megtérölések
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsösök visszalérútése
Felhalmozási célú ‚iessatéritendó támogatások, kötcsöoök igéoybevétele
Egyéb fellsattssozáel célú eátssgatásak bevételei
3.5.-hol hUe tassogatas
Közastoind_bevételek (4.1.+4.2.+43,+4,43
HeIst adák (4.l.1.-+-4.l.2.)
-Vtgyotti épomi adók
. Teeinékck ás szotgáleatások adói
Gépjártsűaá6
Egyéb ánthaantsálati ás szolgáltatási adtk
Egyeb kámasatno bevételek
Múlsödéti_bevételek (5,5+..»_5.50.)
Kérzietéslékesltés elletiértéke
Szotgáltotások ellernétiélse
Közvellleos szolgástatások étiéke
Ttalajáorsasi bevételek
Elblási dájnk
Káanáts,llzott áítosáese forgalmi adó
Általános ftt3alsii adó visaatétisése
Kassasbevételek
Egyéb pénrtg~i műveletek bevéletei
Egyeb sisköden beverelec
FelhalmozásI_bevételek (6,1,+.,.+6,5.)
Ismrsaseráális javak dnétsmitése
Ingalsansk értékestaéae
Egyéb tárgyi eskörőtc éelékcsisése
Rámesedések értékesítése
Kessotedetek megsziaeesehezkapcn&odo bevorelet
Működési_célú_átwtt pénaet’ktzök (7,t.+_... +_7.3.)
Működési célú garancia- ás kesességvátlalásból megtérotések AN-n Ideolröl
Mékodési célú visszatárieetdő sánsogatások, kótcsönok vionzatér. Ásd-o kivülröl
Egyéb működési célú átvoti pénzeazkoz
7.3.-bel EU-s tatsogatas (kozvetlen)
Felbaltrtoráol_célú_átvett pénzeesicgröle (8.1+8.2+83.)
yethnlrs. cölti garancia-és kezsoségvállalásböt meetérölések AU-n kivütröl
Fellsatsi. célú viotzatérileeéű táesogstások, kölcsösök visszatér. Aid-n klvalrél
Egyéb fetlialmazási célú átvett péozersköz
8.3.-bal hU-e tsmogasas(kozvetlen)
KÖLTSÉGVETÉSI BEvtt’ELEK ÖsszEsEN: (1+...+8)
Hitet-, kötcnttret’álel_állnsstttánat’tástn_tsi’titrtl_tlO.l.+103.)
Hoasa) tejántti hitelek, kölcsőnök felvétele
Lgcvidieási célú hitelek, kötműnék fetvétetepénzégyi váltalkozássót
Roved lejarsens siselek, koleminok telvetele
mcttötdt_értékpapírok bevételei_(11.1. +„+_11.4,)

lit.
11.2.
11.3.
11.4.
űZ.

Forgatási célú bettötdi éetékpaptrsk beváttása, értékesítése
Fotgssási célú beltltdl éetékpsptrok tslbocsátása
Befeksctésí cétú bestltdi értékpapírok beválsása, értékesítése
Betmietest cotta belloIW étsekpspsrok tabomatasa
Marndeóev toénvbevétete_(Ill. + 12,2.)

12,1.
12.2.
i~.

Etözö óv költségvetési mseadsányánok ioánybevdaele
Etozo cv valialtcorass maraávasyaaak tgeetybavetele
Bettlldi flnnttesirooát bevételei_<13.1. + ..‚ + 133.)

53,1.
13.2.
13.3.
13.4.
l~.
54.!.
14.2.
14.3.
14.4.
15.

Áltasútázsaetásos belati megetölegezéoetc
Mtandtóztstiássn belöti msgslötegezének törltazténe
Központi iráayisássemi támogatás
Ectetek mrgnútttetéte
tozlr»ldl flnanesároaáe bevételei (14.1+... 14.4.)
Fozgasási célú kéltaldi éetékpaplrok beválsáca, étsékesítése
Befeilciési célú kottildi értékpapírok beváttáso, étiékesisése
KosroldI éetékpaplrokkibocsáeása
Ktálet~ bIdet, kotcaosök lelvetsie
Ádóotágttoctsen kapcnolóttó ámrntaaékos ötevtetek bevétetei

16.

FINANSZÍROZÁSt BEVÉTELEI’ ÖSSZESEN; (tO. +

17.

KÖLTSÉGVETÉSI

.‚.

+15.)

És FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖsszEsEN: (9+16)

KIADÁSOK
2. ot táblára’

adatok forintban
KiadásI jogcimek

I
I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
1.6.
I.?.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
3.
3.2.
3.2.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7A.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
10.

2018. Eel előlráainat

2
Müktdéai_köIlté~otéa_Idadásai_(l.l+...+I.5.)
Szcmálsi luttatások
Munkaadókat lerlaelöjánalékak és azocidlis hoájárulási adó
Dolosi kiadáaok
Etlátoltak p~be1 jultatásai
Egyéb működési célú kiadások
. az 1.5-hűl:. Elvonások ás belizetések
Garanda- és kezcts~vdllajásból ldözetéa AR-a belfalre
-Viaszatéeitendl_táasogytások, kolcsönök nvúitásaAül-tt_bclütrg
. Visszatériteadi táatto~tósok, kölcsönük törlesztéae AN-n beloire
- Egyéb működési célú támogatások AR-n bclűlrc
. Gaaaada éslsezezaégvdlialtaból ki6zctés AU-n kívülre
- Viaazatéritendó támogatások. kölcsötiök nyújtása ÁR-a kivülre
-Asidcgéardtéscle. ánásssogvtdsok
. Kamaltásssosatésok
- Egyéb működési célú támosatások államháztanisoa kívülre
Felhalmozási_költségvetés kiadásai_(2.1.+2.3.+2.5.)
Eenthdzások
21.-hűl EU-a fotsásból megvalósuló beruházás
Felújítások
2.3..ból EU-a fosrásbót megvalósuló felújitás
Egyéb felhabaaaáai kiadások
25.-hűl
- Garancia. éa kezgoaégvdllaláaböl kitizetés AR-n bulütre
. Vietsalérítendö támagvtások._kölcaoaok sayú(tásaAll-n bclüre
— Viaszatésíseadi támogatások. kölcataök töeteszoéae AN-n belüloe
- Egyéb felbatsaocósi célú lámegaláaok AR-n belüire
Garancia, be kecességvállaláaból űátzeIésAH-sa kívülre
- Viagzatéaítcndö támagasáaok. kölcaoaök nyújtása AN-n kívülre
- Lakástámosasás
- Egyéb fclhatasazáai célú lássaOsaláaOk állanaltánanáson kívülre
Tartaléktlg (33+3.23
Ajsalánostastalék
Céltasgalék
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSsZESEN (1+2+3)
1111cl-. lcilctineirleuáég állanahástartásoa kívülre (5.L+_... +_5.3.)
Hosszú lejáratú hitelek. kölmüaükgödeszsése
Likviditási célú hitelek kilcaisük titicariése péstzüoyi vállalkozásaak
Rövid lejáratÜ hitelek. kölcalaök törleoztése
Belféldi értékpapírok kiadásai (6L+ ... + 6.43
Forgatási célú belföldi éstékpapirok vésáslása
Fusoaláaí célú belföldi énékpapirok beváltása
Befektetési célú belföldi énékpaptrokváaárlása
Befclctesési célú belföldi éetékpsp&ok beváloáaa
Belfildi_Enanazározdia kIadásai_(7.1. + .. +_7A.)
Allazslaázla’iáaon belüli megelitegezásek folyósítása
Allaarásdztartásoa belüli megglilsgezések viaszstizetéot
Pénzeszközik bsséskétts_elhelyezést
Pénsüovi liaise kiadásai
Külföldi tlüaiassirüat kiadásai i6.1.+ .. + 6.4.)
Fosgaldoi célú külföldi éetékpaplrok vásártása
Befektetési célú külföldi éetékpapkok beválsása
Külföldi éesékpapirok bevdllása
Külföldi lételglc. kölcsösök lielgsaésc
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (54-..+I.)
KJADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
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KÖLTSÉGVETÉSI, nNAI’~SZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz táblázat

adatok forintban
(+1.)

1

Köttségvesétt bidet; IöbIiet( killtésvelédbevélelek9, our- kiltaégvetlsí iéadástk4.

2.

Flsunrémzási bnétetcl4 Uaddsakegygsalege (nnannlrtsdallsevétetzka’. tar- fiaanaziaocdsitdadáaok9. sot) (+1-)

tts~

IIB/3. melléklet az 112018 (111.13.) önkonssáuyzati rendeletlaez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2018. évi Költségvetés Intézményi Állami (Államigazgatási) feladatok mérlege

Jászboldogházi Mesevár Ovoda
BEVÉTELEK
L sz táblázat

adatok forintban

z:

Bevétetajogclesa

1
I.
It,
t.2.
1.3.
1.4.

Is,
~6
2.
2.1.
2.2.
2.3,
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4,1,
4.11.
4.1.2.
4.2.
43
44
5.
st.
5,2.
5,3,
5.4.
5.5.
5.6.
5,7,
5.8.
5.9.
s.to.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7.1.
7.2.
7.3,
74
8.
~j
8.2.
8.3.
gA.
9.
~
tol.
10.2.
10.3.
t~.

2
Öaktrmáa9tte ttaűktdéai_támocaesloai_(L0.4...4.l.6.)
Helyi únkotnányzatek működésének általános támogatása
OaJoemásy2atok egyes közstgveléai feladatainak támogatása
Otécotmányzatok szociális éa gycemcI~óIáti fgladataiaak támogatása
Onkomiányaatok lctatissrália feladatainak támogatása
Működési célú k postoalloti előirányzatok
Helyt úakotmaaty7atak Eegetntö iamogatasaa
Méktdéot célú tánaosatátok állaasaltattarosltvn_bettlrőt_(2.1.4.4.2.5.)
Etvotásak ás bcözc(éaek bevételei
Működési célú garancia. és kezességváltatásból negitrtléack
Működési célú vioszatéritendő támogatások, tcilcoöaök visazatérüláng
Mükődési célú viaazatédtgadő támogatások. kölcsoaok igénybevétele
Egyéb núködéti célú támogatások bevételei
2.3.-bot EU-a Isalogatas
Felbalmocáti célú támteatások állaasltáaoartásnn beliülréa (3.1.4.43.5.)
Felhalmozási célú éskotmásyzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- ás kezeaaégvállalásbót mcgiéröléack
Felhaltnozóal célú visszatérítendő támogatások. kölcsotak vitazalétúlése
Felhalmozási célú vissaatézileadó támogatások, kölcoöaök igéoybevétgtc
Egyéb felhalmozási célú támagatások bevételei
3.3.-bal EU-a tamogaras
K6a]aaoatmt bevételek (4.1.+4.2.+43.+4.4.)
Helyi adók (4.1.1.44.1.2.)
- Vagyoni tipaaú adók
. Tgnttékgls dl szolgáltatások adás
Gépjármúadó
Egyéb ánabamiálati (a azotgáltatáaá adók
érgyeb kózhatabea bevetelck
)töktdéei bevételek (5.l.+...+ 5.10.)
Késalctézsékcsiléa ellestésléko
Szolgáltatások gllesaénéke
Kőzvgttlctl szolgáltatások értéke
Ttalajdonoal bevételek
Ellátási díjak
auszátaisázon általános faagalmi adó
Aitalásaa foagatmi adó ‘sisazatézáttse
Kattaatbevélclek
Egyéb pénzügyi müvetgtck bevételei
Egyeb mtatödeot bevetelgk
Felhalmozási bevételek (6.L+...+6.5.)
Iauttaoctiáliajavatc éttékggitége
Ingatlanok értékgaalásc
Egyéb táagyi csztcöaök értékesitése
Rérzeacdéack énéktattése
l5.éazeaedetek megaasateselitz éapctotooto bevetetet
Mükidéti célú átvetI pénaeszktzők (7.1. + ... + 7.3.)
Működési célú garancia-én ktzgmégvállsláabál ttatgtéraléaek AH-a kivotről
Működési célú vitazatéritcndó támagatásak, kötmaaök visszatér. AH-es kivotröl
Egyéb múködégi célú átveti péazeszköz
1.3.-bal EU-a taataogataa (kézvgden)
tvelbaltaataásl célú átveti pénzeasicözők (8.1.48.2:4-83.)
Felhalna. célú garancia- ét kezességvállalásból nicgtéröléagk AH-a livatröl
yctlsain. célú visszatéaiteadö tánogatásotc, kétcaönlk visszatér. Ala-a kívotröl
Egyéb felhalmozási célú átvett pérszeszkőz
á.3.-bést hét-t tamagatas (Kozvctleat)
KÖLlSÉGVETFSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+48)
tOilet-. ktlcttnfelvéiet állasráaá,iartáttta_kiultrol_(1O.1.+to.3.)
Hasam) lejáratú hitcttk, kölmönök felvételt
Likviditási célú hitelek, kötcsiaök fctvétcte pénzügyi vállalkozástót
icossé lejaratsa Etelek, kőtcaonok lelvetein
Belfuldi (ro(kpapirok bevételeI (11.1. t.4 11.4.)

lit.
1.2.
Ill.
11.4.
12’

Foagaláai célú bctlőtdi étiékpaptrok beváltása, éetékcaitéat
Forgatáat célú bcltőldl értékpap&ok kibocsátása
Befektetési célú bctllldi éatékpapiaak bevdltáaa, énékesitése
Eglelaetén celü belisödi cttcltpaptrok Ebocaataaa
Maradváav I~éovbevétete (123.4 tI!.)

12.1.
12.2.
‘3.

Eltsó év káltaégvctéai maradványának igéaybevétetg
Elocoovvnllaákozaas maradvanyattat tgeaybtvetele
BelföldI Ilnanasárorás bevételei (13.1.4 ... + 133.)

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
~‚.

14.1.
14,2.
14.3.
14.4.
t5.

Altaaérázsarsáson hetúli mngeltleggzéagk
Allatsútdzianáson betúli taegatölegezétektörtcaztéae
Kazpontiirányitószerai támogatás
iietátck talcgrztatstetese
KaltIldi ű’aataaairoráa taevételel (14.1.4.14.4.)
Forgatási célú ktltőtdi éatékpaptrok beváltáaa, énékcsitéao
Befgkictéai célú kattöldi éilékpapieok bcvéltáaa, étiékeattéte
KaltIldi étsékpaptak ldbocaátdaa
Kiiltolás hitelek, kolcsoaok lelvetele
Adóaaáthoznem&apctoládó srármaaékon ügyletek bevételei
... +aS.)
És FINANSZÍROZÁSt BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9416)

16.

F8NANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSzESEN: (10.4

17.

KÖLTSÉGVETÉSt

2018. t’i
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KIADÁSOK
2. sz táblázat

adatok forintban
ts3adánl jogclenek

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
ItS.
2.
2,1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7~3.
7.4.
I.
St.
t.2.
8.3.
5.4.
9.
10.

Sült. évi

2
MOktdéti klltoie’etéa kiadásai (l.l+...+l.5.)
Személy juttatások
Munkaadúkat terhclajárttlékok ás szociális hozzájárulást adó
Dolold kiadások
Ellátotialc pészbelijtstlatássi
Egyéb miköáésl célú kiadások
. sz 15-bit:. Elvonások ás bcüzetéoek
- Garancia, ás kaecségváilalásból báözetés Alá-s bclolre
-Visnzatérltcsdó támogatások. kölcsönok nyújtása AM-n betáéra
—Visssatétiteadö támogatások._kolcsönök_töelcgztése All-n beloire
. Egyéb müködágl célú támogatások AM-n betalee
- Garancia éskezessdgvállstásbál Icitsecés Au.5 kh-otze
- Visszatédtendő támogatások. kölcnötsök nyújtása AM-n kiváleg
-Asádeg&itésgk. ástársogatások
. Kassattámooatások
- Egyéb mtkodási célú támogatások állanálsázsassásort kivűtge
Felisalmozhti költségvetés kIadásaI (2.1+2.3.1-2.5.)
Beruházások
2.1.-bal EU-s fntsásból megvaiósnstó beruházás
Felújítások
2.3.-bél EU-n forrásból megvalósuló felújitás
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5,-bIt
- Garancia- án kczcnoéovállalásb6l kiftzetég AM-es belolre
. Vinmotédtendö gámsgatások, kotcsőnok nyújtása Afl.n bolálre
- Visszatécátetsál támogatások, kolcslnok törleoztéoe AM-n betotre
- Egyéb felttaisnozási célú támogatások AM-n belotre
. Garancia. ás kcasáarqállatásbót ki8zetés AM-n kívülre
. Visezatérátendő támogatások, kotctonök nyújtása AM-n kivátee
- Lakástámogatás
-Egyéb felbaiattozási célú cátnogatásgk álststázsattáson kIvúlre
Tarlsléknk 3.1+32.3
Általános tatsalék
Céttsttalék
KÖLTSÉGVETÉSi KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
Hitel-, kilcoltseirleozsét állstnbászariáton kt”olre_(5.1. + ... +_5.3.)
Hosarúlejáralú tstteluh. kölcsönöktörlgzoséce
Likviditási cétússiselek. tcölcslslktödgasésepénzöuy vállatkozánnak
Rövid Iciágatú tsitclctc. kölcsotsök tőtlesztéce
BeltItel érsékpapirtk tándátai (6.1.+ ... + 6.4.1
Forgalást célá belföldi értél~ap&ok vásázlása
Foggatási célú belföldi ézeékpapirok bcváisása
Befektetési célá belföldi éreékpapirok vásáslása
Befektetési célú belföldi érsékps~rok beváltása
Betföidt_Onanszározsit kiadásai_(7.5. + ... +_‘7.4.)
Állasásázsaesásos betáli megelliegezének fotyésitása
Altanátázsagsáson bellI megctblegezésck vintzsüzesáse
Ptnzemkgzük besécként elhelyezése
Péssöo’4 links kiadásai
Kdltbtdl tnnnssjrorjs kiadásaI (6.1. + .„ + 6.4.)
Foc~tási célú külföldi éeséWsplrokvásánláso
Befekeetési cdú külföld ésiékpopirok bevallása
KoltEldI éetétgasptrok beváltása
Külföldi hitelek. kEtccönök tlrtealéne
FINAMSZÍROZASI KiADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
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KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KL&DÁSOK EGYENLEGE
3. sz táblázat
5

Kbluégvetést iddtsy, ttbbtee ( kütuégvetést isnétetek9. nor- kéttséevctént tdadásek4. sue) (+/-)

2.

Ftnanaieonánl Inev(tetet~ tásdánekerseeletelnnummátunádbevéeetekté.nor.nnannieteátt iándáttk9. tel3(4-t-)

adatok forintban~

1/C. melléklet az 1/2018 (flL13.) önkormányzati rendelethez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2018. évi Költségvetés Intézmény Örzevont mérlege
Jászboldogháza Konyha
BEVÉTELEK
1. ot rábthat

~

adatok forint ban

Sor~

Bevetni jogcln

2Ol&ew elosrassyzat

1

2

3

1.
II.
1.2.
1,3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2,s,
2.6.
3.
3,’.
3.2.
3.3,
3,4,
3.5.
3.6.
4,
4.t.
4.1.l.
4.1.2.
4.2.
4.3.
4,4,
5.
St.
5,2.
53
5.4,
5.5,
5.6.
5,7,
St.
59
Sb.
6.
(,I.
6.2.
6,3.
6,4,
6.5.
7.
7.1.
7,2.
7.3.
74
8.
öl,
8.2.
8.3.
~4
9,
‚010,1,
10,2.
10.3.
~°.

I It.
11,2.
11,3.

.

-....

Össkor,náasvnt működési tsisssogalásai (1.1.+...+.l.6.j
HeM Önkoszsásazatok működésének általános támogatása
Onkormán3zatok egyn könicvclési fcladalaisolc támogatása
Orécormányzatok szociális és gyenne1~áléd füladatsinak támogatása
Ostkosotlánycatok kittoritis fcladalaitsak támogatása
Működési célú ko~antoaitost elötrányzatole
Helyi Óssxotssasyzatok tiegeonto tamogatasat
Működési célú ténsn~atásokéllomhésltrtáson belülről (2.l.+...+.2S.)
Elvonások do beázctésck bcvételci
Működési téli garancia- ás kezeooégvátialásból osegtérűlések
Működési célú vittzatérilesdö támogatások. kolcoonok visszstérolése
Működéoi célú visszatésltetsdl támogatások. ktlcoönök igénybcvétels
Egyéb működési célú támogatások bevétclel
kS-hot EU-s tatsiogatas
Felbalmseiti célú tássitgatások áltamhézlariáoon belOIrtI (3.1.+...+3.5.)
Felhalmozási célú ördcotroáttyz.atl támogatások
Fcthals’tsozási célú garascáa- ás kczcsségvállaldsbót megtécélétek
Felhalmozási célú visszalétitetidó támogatások, kálmösák visszalérűlége
Felhalmozási célú vioozalétitmdö támogatások. kölcsótták igétsybcvétcte
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétglel
3.5.-bot EU-a tamogatas
tincisatalml bevétetck (4.1.+42.+4.3.+4.4.)
Helyi adók (4.l.t.+4.l.2.)
- Vagyosá téposú adálc
. Tetmékek do azolgáltavások adót
Oépjárműadö
Egyéb ásultasossálati ás szolgáltatási adák
Egyeb kozáataása bevetelek
Működési beultetek é5,t,+.,.+ 5.103
Kéatlctéctékeeitée cllcniztékc
Szolgáltatások ellménéke
Közvetttell molgáttacások értéke
Tulajdonosi bevét&ck
Ellátási dusk
Kiszásolázott dltaláttos t’orgslmi adá
Altatásos forgalmi adó visnalégitésc
Kattaatbcvétctck
Egyéb péazogoi miveletck bevételei
Egyeb nueodco btveteleht
Felhalmozási bevételek é6.1.+,..+6.53
lstntatctiátisjavak értékceitise
Isigattasok éztékesétége
Egyéb tárgyi esolcözák éttékcséléae
Révzcscdésck éteékcsttése
Ketzeaedmek tacgsztsneaeáezkapcsolodo bovetelek
Működési célú átvett pénazoaieöz$k(7.l. + ‚.. + 733
Működési célú garancia- ás kezességvállalásbil megtécolések AH-o kivúlrúl
Műkádési célú visszatésileadú támogatások, kölcaönök viogzatér. AU-n klvúlcúl
Egyéb múködéoi célú átvett pétzeaköz
é.i-bol LU-s tattsogatas tiozvellen)
Felbatmosáol_célú átvett_pénzeosicösák (8.t+8,2.+8.3.)
éclhaim. célú garancia- is kczeooégvállslásbál megtérüléock AH-o lávülrál
Felhaltn. célú vismasérlaendú támogatások, kEcsásök visszatér. Alt-a távolról
Egyéb felhalmozási célú átvett pétszeszköc
is-bal EU-a tamagataa (kozvetlcnj
KOL1BEGVETESI BEVETELEK ÖSSzESEN (14.48)
Hilel-._loötceöofelvétel_államl,áltnrláson_ligvOlről_(i0.s.+503.)

4 950236

3 327 694
2 235 095

10 513 225

Hoaám lejáratú hitelck, kötcaöaök felvétele
Litceidizási célú hitelck, kúlczlatk felvétele sétszogyi vátlalkozásiól
Rovsd lejacatu hitelek, kolcaostk lelvettle
Belföldi_éroékpaptrok bevételeI_(ll.1.+...+_11.4.)

82.

Forgatási célú beltoldá énélcpaplrokbevállán, dttékesitéog
Forgatás célú bellöldi éatékpapirok Idbocsátáoa
Befektetési célú beltúldá éttékpaplrokbeváltása, éttékcsitése
Hetelelelesa eels belioldá en~aaptrok Ebomatán
Mara,J’~sy ltéovbevétrlr (12.1.4122.)

12,1.
12,2.
03.

Elözó és köllségvetiai macadvistyások igéztybevétcle
Emin cv vallalkozas naradvanyanat tgtsybevetele
Betfdldi üoaoosirozás bevételeI (13,1+». + 133,)

13.1.
13,2.
13,3.
13.4.
t’
14,1.
142.
14,3.
4.4.

as.

Atlartáltázsartásoz belüli megelúlegezések
Allatoltáztanásas belÜli mcgelölegezések törlosztése
Közgsoali ittyitészeni támogatás
betette mcgsaustclesc
Kollútdi llnsneáreaás bevélelel_(142.+,..14,43
Forgatási célú kolfdldi éelékpapurok beváltása, éctákcsitésc
Befektetési cálú koltIld étsékpapirok beváltása, éa’ékesitése
KollUdi éstékpapb’ok kibocsátása
KaslOoldo lotelck, kotmösik lclvctclc
Adéooághozssrm kapcsolódó ámnaasékot ügyletek IsmételnI

16.

FINMiSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (l0.+ ...+153

17.

KÖLTSÉGvETÉSI

HA.

10 513 225

ÉS FINANSZÍROZÁSt nEvÉrELEK ÖSSZEsEN~ (9+16)

II 956 296

tt 956296

II 956296
22 469 521

KIADÁSOK
2. a táblára’

adatok forintban
Kiadást Jogcimek

I
1.
Ii.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
16.
0.7.
IS.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
I’S.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
3.
3.0.
3.2.
4.
5.
5,1.
5.2.
53
66.1.
6,2.
6.3.
6.4.
7.
7,0.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
0.3.
8.4.
9.
10.

2000. ici elilrés)7ae

2
Nlűksdést koltségsolét kiadásai (l.l+...+i,5.)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhslbjárulékok ás szociális hanájáruliri adó
Dolosi kiadások
Etliloatakpéankcli jattialáaai
Egyéb működési célú kiadások
- sz 1.5-bök. Elvonások ás baftzeaáaek
- Garancia- ás ke
éw’áflalásból klöretés AM-n belülre
-Viaazatéritcsdö támogatások. kölcsörök syújlása MO-n belüire
— Visozatériteoáó táanceaaások. kolcsbaök tőrlesztáso AD-n be101re
- Egyéb m(skedéai célú tánio~lászk AM-a belúlre
- Garancia ás kccaaégvállalásbál kibzctéa Áii-n kivúlre
— Vioaatéaiteadő támogatások, kolcosnok nyújtása Alba kávolre
-Ázldegánltérclc ánámogatások
- Ksaialtámopláook
- Egyéb működési célú tásaogalások úllasaházoaroásoa kívülra
Felisalmozásl ksltségveoés kiadásai (2.1+2.3+25.1
Bsnahozásolc
2.1..bblEU.aforrásból megvalósuló benahásás
Felúlitások
2.3.-bél_EU-u fozráab(l mcgvalónaló_felújitás
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5.-böl
- Garancia- éakezeaaégvállaláaból kiftzeséa AH-o belülre
- Víaazaiérilendótámogatások._kölcaeaik nyéjtáraAM-e_beloire
— Visnatésiteadö támagatások, kolcoöntk iörtcazoúae Á1~.r, belülre
. Egyéb felhalmozási célú lámogaidsok ÁH.n belúlre
- Garancia- ás kezecségvállalásból láfzclés AR-s kívülre
- Visszatédteodű lánsoratások, kslcaöebk nysujtáoaÁ}l-n kívülre
- Lakástámogatás
. Egyéb felhalmozási cálü cimosmidsok álaorásáztaaiáaoe kívülre
Tartalékok (3.1+32.)
ÁJtalánostsrtaiék
Céltastajék
KÖVrSEGVETESI KiADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
Hitel-._kölcaíottrleassás_áflamháolartásea_elveire (5.1. +_... + 53.)
Hosnúlciiratü hitelek, kölcsenök tőrlcareéae
Lüridildsi „10 hitelek, kölcoiník törtmoiésepésszügyi vállalkozámsak
Rövid Iriáratú hitelek. kblcsések tösleartése
Belftildi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)
Foszalást célú bettöldi éatékpaplrok váráalása
Fotpatdai cálá belföldi éssélzpapórok bcvéltása
Befektetési célú belföldi étiékpaplrnk vásádása
Befektetési célú belföldi énáö~apirolc bcváltása
Bvtfeildi Iloannározás kiadásai (73. + ... + 7.4.1
Állanútáztartisos belüli_megelötavezésak folyósítása
Allanálsázsassásort belüli magelöleeezéoak virszoilzeaéoo
Péazearkösök betéak(nt_elhelyezése
Péoszűcyi hams kiadásai
KolréIdi öeano,iroaio ldadáoai_(6.0. + .. + 6.4.)
FoTntdsi célú keltlldi éstékpapirok várásidsa
Hefclcscoést célú külföldi éatékpapirokbcváltása
Külföldi éltékpapleokbcváltása
KoltIldi hitelek. kölcsösök sörleaéoe
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZeSEN: (S~+...+8.)
KiADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

3
22 469
6 714
I 352
14 402

521
300
651
570

22 469 521

22469521

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. so táblázat
I

Kölls(cvet&t ldásay, t8bldct ( bttsé~vctfsttsevéteIrk9.oor- kelt,ácvetéoo Idadáaokl,sosX+5-)

2.

Flimnrdeezésilsevttetel’ Iáadásokecyenleae(fsssnvireaád tsev(tclekl6,sor- rssuecdmzá,i ldadások9. seflj+í-)

aeiatok forintban
.11 956 296
II 956206

i/c/I. melléklet az 1/2018 (111.13.) önkonnáas~zaü rendelethez
.Jsiszboldogháza Községi Önkormányzat 2018. évi Költségvetés Intézményi Kötelező feladatok mérlege
Jászboldogháza Konyha
BEVÉTELEK
L at táblára!

adatokforinthan

::
1
1.
1.1.
1.2.
t.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2,2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
33
34
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.1.1.
43.2.
4.2.
43,
~4
5.
5.1.
5.2.
53.
54
5.5.
5.6.
5,7.
5.8.
5.9.
~jo
6.
Őt.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
~.t.
7.2.
‘73
74
S.
8.1.
2.2.
1.3.
8.4.
9.
iS.
aol.
10.2.
10.3.
Cl.

Bevételi Jogelm
2
Önkormányzat műktdési táasaoeatásai ál.1.+...+.t.6.)
Hetsi onkorsttáttyzatok működésének általános támogatása
Onkormásyzstok egyes köss7eveléai feladatainak támogatása
Otslcotnsányzatok szociális ás gyennetejóléti feladatainak támogatása
Oaskotnadnysatok ktatlurátis feladatainak támogatása
Működóti célú koapeatoaltoti eltirányzatok
Hel~q Ötskoastanyzatok begetntosamogatasat
Múkttléti célú lámo8atátokdllamlsdsinrláton bellIrti (2.t.+...+2.53
Elvonások ás bc5zclések bevételei
Múkodéá célú garancia-és kezetvégváttatásból tncgiéráéósclc
Mükaáéá cétú vasaalériteadó támogatások. kötosönik visszatérülése
Műkódéé cétú vissa.atéritettdö támogatások. kotcsoaok igénybevétele
Egyéb múktádá cétá sdanogatások bcvételci
2.1.-bot EU-s taisogatas
Felhalratritt célú támtralátokállamházaariáttt’ belairol (3.l.+...+3.5i
Felhalmozás cétú örácormányzati támogatások
Fcltsatrnazáé célú garancia- ás kesesaégvállalásbót mcgtérolések
Fetttalmtzási célú viaszatáriletsdó támogatások. kolcsorsök vitoaatérléétg
Fettsalrnozási célú vistzatérttcnd& támogatások, kótctőnik igétsybcvétcle
Egyéb felisalmozási cétú támogatások bevételei
3.1.-bol EU-a tamogatas
Kűsisatatasat_bevételek (4.1+42+43+4.43
Helyi adák (4.t.t.+4.1.2.)
- Vagyont tipusú adák
Tentaékelc ás szotgdltatások adót
Cépjármúadó
Egyéb ánslsasaaaálati ásrzolgáltatáál adók
Egyéb kozhatatot bevételek
Műkűdési bevételek (5.5.+...+ 5.103
Kórztcténékcsttég elcgéttékc
Szolgáltatások elteaártéke
Kézvetilett szolgáltatások áseáke
Tutajdalzoci bevéletek
Ellátási éljek
Kiszánédsott áltatáaot fotgalasd adá
Altaláaos foegalnat adó visszatétilése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb mekúéea bovetetet
Fetbatmozátl_bevételek t6.1.+...+6.53
lasestateriátisjavak értékesítése
tatgattaaolc évtékealtése
Egyéb tárgyi enézözék értékestléte
Rérzescdésclc étsékesítéze
Kcszescdztck mcgszástteaébez kapcaoéaáo bevelelek
Mokgáéti célú_átvett_pénzztsl’izak(7.1.+_... +_7.3.)
Múködési cétúgarancia- éskezességváltasásbát megtérúlásekA}t-a kivolrit
Moködési célú visszatéritesdö támogatások. kotcsoeök visszatér. AM-a kivolrút
Egyéb működési célú átvett pátseazkőz
7.3.-bal EU-s tatasogatas (kotsetles)
Fethattneráal_célú átvett_péiszetskézálc (2.1+82+53.)
Felbalm. célú garastzés- ás kozeatágvállalásbót megsérálésck AH-a kivútrét
Fethalm. célú vátozatérisgttáö támogatások. kölcsönik visszatér. AM-a kivétrit
Egyéb felhalmozási célú átvett péstzenkúz
i.3.-bc& EU-atsattogataa (tozvellett)
KÖLTSEGVE’l-ESI BEVETELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)
Hitel-, kötcolnret’étel_átlaml,ásiaráéaon_télrülrol_étO.1.+lO.3.)

2012. é’i előirányiat
3

4 226425

3 327 894
898 538

4 226425

Hosszú lejáratú hiletek, kétcsőtttk felvétele
Likviditási célú tsiteletc, kilcsőnik felvétele péstzlgyi váltalkozáclót
Ráma lejaraltl Intette, kálesoaok telvete It
Brtf8tda_értékpaptrok bevételei (l1.1.+...+ 11.4.)

Ill.
81.2.
11.3.
11.4.
i2.

Forgatási célú beltatdi ésaékpapizokbeváltása étlékesálése
Forgatás célú btttltdi étsékpaplrok kibocsátása
Befetctetési célú beltildi étsékpapirok beváltása. étlékesisése
Eelektetea eels beltolda eaekpapsrok Ebocaalasa
Maradvútav Igénvbevétete_(12.1. + 1223

12.1.
12.2.
t~-

Előző év költségvetési_maradványának igénybovélele
Eáozo cv valttlcoaast maradvasyasalc tgcaybevetele
Belt8tés flitattepirorie bevételeI (13.1. + .. + 133.)

13.1.
132.
13.3.
13.4.
i4.
14.1.
14.2.
14.3.
54.4.
IS.

Atlanásástartiaoa betéti mrgrlőlcgezéoelc
Mlaasházssssástnbelité megelöttgszéock törtgnséoe
KözpontI syilószeni támogatás
Besetek assegzsúttaetésc
Kűltltdi flaastmtresdis bevételeI_(14.1.+...14.43
Forgatás célú kúlföldi értékpapbok beválzása, értékesítése
Befektetési célú kattlIdi értékpapirok beváltása, éssékesitése
KilfIldi énékpaplrok kibocsátása
Ktttlolds letelek, kóicsösok Icivetele
Adómáglatzoem kapcsolódó nénsaasékos egyletek bevételeI

16.

FINAJ4SZIROZÁSI BEVÉrELEt{ ÖSSZESEN: (10. +

17.

KÖLTSÉGVETÉSI

10 632 573

‚..

+15.)

És FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSsZESEN: (9+16)

10 632 573

50 632 573
II 1St 998

KIADÁSOK
2. sz táblázat

adatokforintban

z:
1
1.
I I.
8.2.
I.).
8.4.
1.5
1.6.
1.7.
1.8,
1.9.
1.10.
Iii.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.83.
3.
3.1.
3,2.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6,1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1,
7.2.
7,3.
7.4.
K
1.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9,
10.

Kladásijogcimek

2088. é,.i előirányzat

2

3

MükOdéci költsénetés ktadáoal (1.14+1.5.)
Szentélyt iollatdsak
Munkaadókat ierltelöjánilékok is szociális honújárslisi adó
Dnloci kiadások
Elátottalz pénszbekijullatánai
Egyéb mlkodési célú kiadások
- sz 1,5-hOl:. Elvonások ás befizetések
- Garancia- ás kezesoégvállaláaből klszctée AR-n belölre
-Vinszatéritetadl íásnoealások. kolctonök nyújtása AR-n belolre
- Vinozaiérileadö oénso~táaok. kölcsönak lorleazséne AR-n bolütro
- Egyéb működési célú támogatások AR-n betilre
- Garancia éskacsségváualáabál kifizetés All-n kívülre
— Vinnzatériisndö táiasogaiások. kalcsanok nyújtása AlI.n kivülre
. Asidegénitének. ártámogatások
- Kataaaltáastogaeások
- Egyéb működési célú támogatások állanútáziarláson kívülre
Felhalmozási köllnégvelét kiadásaI (2.1+2.3.42.5,)
Beruházások
2.1.-bal ElJ-nfonásbél megvalósuló beruházás
Fclélitáaok
2.3.-hőt Eu-n forrásból rncgvalőssalő felúlitás
Egyéb felhahnazási kiadások
2.5,-bél
. Garancia, án kezeoségvillalásból kifizetés Al-I-n brlelre
— Vinszalétllondl lásiosalátak. kilcsönök nyújtása All-n betolre
— Visnzatéritrndó támogatások. kölcsönók tórleunéoo AR-n beleIm
- Egyéb felhalmazási célú támogytások All-n bclülre
- Garancia- ás kezesséevállslásből Idözetés AR-n kívülre
- Vinozaléaitendö támogatások. kölcsönok nyújtása All-n kívülre
. Lnkássámagatda
- Egyéb felhalmozási célú oámogalásak állastünázonnáson kívülre
Tartalékok ‚3.3.432.)
Ajlalánontattalők
Cétiastnlék
KÖLTSÉGVETÉSI 8UADASOK ÖSSZESEN (1+2+3)
Hitel-, tcölcslaoirledáés állainhásiarlánon lci”úlre (5.1.4 .‚ ÷ 5,33
Honanú triáralsi hitelek, kllcslnök törlenziése
LIkviditási célú hitelek. kölcsönök törlustésepészágyl vállalkocásnak
Rövid teiásal,3 hitelek. kölcsönök Oötlrzatése
Belllldi értékpapírok kintutal (6.1. + „. + 6,4.)
Forgatősi célú belt3ldi énékpaptokvásátláss
Fetgatáci célú bolllldi értékpap&ok beváltása
Befekieléd célú belflildi énélqnapitokvásátlása
Befektetési célú belitidi énékpagirok beváisásn
BetOlleil Bnnntsirosás kiadásaI (7.1. + .‚. + 7,4.)
Allanilsáztasiisott belüli_mrgelötrgezéoek folyósliisa
Allandtáztaztáaon beloli megelölegezések visszalizetése
Pészearközlk betétkést clhcly”ése
Pénzügyi lizino kiadásai
Kűlféldi östansairozás kiadásai (6.1. + .. + 6,4.)
Fotatatási célú kOlfiuidl énékpapisokvásátlása
Befektetési célú külllldi értékpapírok beváltása
KüllIldi értékpapírok bevállása
KOlfIldi hitelek. kölcslnlk törlerzeése
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+».+8.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

14 858 998
4 565 724
919 803
9 373 471

14 858 998

54 858 998

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK És KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz táblázat

adatok forintban
ldaéinnké.nnfl(+í.)

I

Kltto(gvetéalbtáts~; tebblee( liéitség”etéé bevélelck9.nar- köttoégvetéd

2,

Flnamnni,szátibevttclel,~ ldatlátskeeyedese(fsnanszirezdnlbevéletnkl6. tar- fstaesoi,naási

ldadások9,snÖ(+/-)

-no 63! 573
II 632

573

IJC/2. melléklet az 1/2012 (11113.) önkormányzati rendelethez
Jás-zboldogháza Községi Önkormányzat 2018. évi Költségvetés Intézmény Önkéntes feladatok mérlege

Jászboldogháza Konyha
BEVÉTELEK
1.

na éébtárnt

adanol’forinébena

~:

Bevéleiljogclm

2018. é’i eléirélaipot

2

3

1
1.
~‚i,
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.~.
2.
2.1.
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Önkormányzat müktdési támogaldani (l.l.+...+.l.6.)
HeIa4 ooskonnáotyzatok núkődéséotk általános támogatása
OnkonTldnyzatok egyes közoaevelési feladatainak támogatása
Onkontáayzalokszoci!lls ésgyeorozekjéléii feladatainak lámogaldza
Onkormdnyzalok kulturdlia feladatainak lánagaiása
Működési célú központositott elöirdnyzatok
1*131 őntoosnatayzatok Osegeanlo lanogatasas
MilItődéd célú tdnogatáaokállambéatarodaon belIlIrol (2,l.+...+.2.S.)
Elvoaások ás belzetének bevételei
Működési célú garancia- do kczenégvállalásból negtétúléoek
Működdai célú visnaaérlieadő támagalisok, kélcaőaök visazatérülése
Működési célú ilsasatériteadő tánagalások, kölcsötaik igéanybevélele
Egyéb működési célú liniogalisok bevételei
2.5.-bal EU-a tamogatas
Fclhalmossiai célú láoaogatáook állaonbdsinrldao”_laelalrol_(3.1.+...+3.5.)
Felhalmozási célú űtokorrnányzati támogatások
Felhalmozási célú gaaaociz- és kceaaégváttaláobát megléciilések
Felhalmozási célú vianzatérileadő lámogalások, kölcsöaök viaazotéréléae
Felhalmozás! célú vizazatériteadő lámogtatánok. ktlcaüaék igénybevélelé
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevélelei
3.3.-tál EU-a lanag010s
KarhatalmI bevételek (4.1+42+43.44.4.)
Helyi adók (4.1.1.44.1.2.)
. Vagyoni tipusú adók
. Tennékelc éa szolgáltatások adót
Gépjánnéad&
Egyéb ántlaamiálali és szolgáltalási adék
Egyeb kózhalalna bevételek
Múkstléoi bevitelek (5.1.4.4 5.10.)
Készletéztébesilés elenéztéke
Szolgáltalások eleaéaiéke
Közvetilest molgállatások értéke
Tulajdonosi bevéletek
Ellátási dijak
Kiazándizott dlaaldnoa forgatni! adó
Allalénoa forgalmi adó ‚-innalézilésr
Kanzatbevétrlek
Egyéb pénatgai műveletek bevételei
Egyeb mulcadesa bevetelek
Felhalmozási bevételek (63.+...+6.S.1
lnwnatcoiálisjavak énékesitéoe
ingatlanok éoiékealiéae
Egyéb látgai eszközök éatélcestiése
Részesedések értékcallése
Keozeaeécack nrgsziaacsiscz kapcsolado bevcteS
Méktdéai célú áhtti pénaeonktzölc(7.1.+ .41.3.)
Működési célú garancia- és kezességvailolásbél meglézúlések AN-n kivútröl
Működési célú viaazatérlleasdö tázoogaiának, kölcaönök visszatér, Ali-a ldvatröt
Egyéb múködéai célú átvett péazeazköz
7.3.-bol EU-a aaa000gaaas (kczvetlen)
Felbalonoodsl célú álvelt pénsesadzözak (6.1+82+83.)
Felhsloo’ célú garancia- ás kezeaaégcdllasáabúl mogtécütének Ali-a kivölröl
Folbalm. célú vizazatérileadő eánagatáaok. kéleaöaök viaszalér. AN-a Isivölröl
Egyéb felhalmozási célú de-tele péézcazköz
6.3.-bot EU-a lamogaiss (koovetlen)
KÖLTSEGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN (1+..+ö1
aiitel.. kölcotalelvétel dllansloáálartdoon kjvOlrgl (lO.1.+tO.3.)

Foagatdsi célú beltuldi értékpaplrok beváltása, étsékeciséze
Foagoldsi célú belföldi énékpoplrok kibocsátása
Befelcceiési célú belföldi éoaékpsplrok beváltása, éotékeaiiéae
Beletteteat eels betloldi eoaekpapzrok kabocaazasa
Maradvd’av lcéavbevéerle (12.1. + 12.2.)

12.1.
12,2,
~

Előző év költségvetési maradványának igéaybevétele
bless cv vellallcozaao maradvaoyoaak genybevelelo
Belföldi Ouanaadraria bevételei (13.1.4 ... + 133.)

s~.

14.1.
14.2.
14.3.
4.4.
15.

4 950 236

I 336 564

6286 860

Hossz’) lejámlú hitelek kölcatnök felvétele
Ltsvidisási célú hitelek kölniinök felvétele péoazlgyi válalkozóatól
Rovsd lejaraaa leteirk, kolcsonok telveiele
Beltőldi éroékpnpirok bevételei (OO3.+».+ 11.4.)

Ill.
11.2.
11.3.
11.4.
Ot.

‚3.1.
13.2.
13.3.
13.4.

6 266 800

1 323 723

Allaniioázeortúsoa belüli negelötegezéaek
Allan’ihóziaziáoon beloli megelölrgezéerk törleszléae
Központi ieáoyieóssco’i támogatás
Betétek nargrsuslelesc
Kűlréldi Onaoraárosáa bevételeI (04.1 .4 .14.4.)
Forgatás! célú külföldi éatékpaplrok brválsösa, énékesitése
Befektetési célú külföldi énélspaptrok beváltána, éosékeslaéze
Külföldi éztékpapkok kibocsátása
Ksallolm hitciek, kotczűaok Irivetele
Adóesdghazaem kapcsolódó orórenazékos Igyletek bevételei
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Működési ktltsézveoés Idndásai (I.l+...+l.5.)
Személyi juttatások
Munkaadókat lerbelíjárulékok én szociális honájánolási adó
l3olsel kiadások
Eljáloltak ~belijollatásai
Egyéb mikődési célú kiadásek
- sz t.5-bál; -Elvonások ás befizetének
- Garancia, ás kozeaségvállalásbál kiőzetés All-n hclrslre
-Vionzalónálenndí támogatások. kőlcs808k nyújtása MI-n belotre
- Vioozatérátendö támogatások, kölcoőttok tőrleazléne All-n belütre
. Egyéb sniködéai célti támoptáuok All-a belotre
- Gamnula éskczcssé9váliaiásbél kiEzelén MI-n kívülre
— Vieszalérílendő támagatások, kölcsonők nyújtása AN-n kívülre
- Asldegósziténok, ástőmcgatások
Katnattásnogytások
. Egyéb naíkődéti célú támogatások állanásázi,ouásoa kivülre
Fellaatmoaáet költségvetés Idadánal (2,1+2.3+2.53
Benabázások
2.1 .—ből Eti-o forrásból megvalósuló beruházás
Fettiittások
2,3,-bél_EU-s fotráuból megvatóstalá_fcttijitás
Egyéb felhalmozád kiadások
2.5.-bit
- Garancin- éakezeauégvállalásbót kifozetén AN-n balülre
. \tlaozatéritendö támogatások. kölasőaoók nyújtása AN-n belútre
- Vioszatéráteadi támogatások, kotcoonok tőrlsaztése AN-n belülre
- Egyéb felhalmozási célú oámosanáuok AN-n belülre
- Garnada- ás kégvállalásbdl kiEzctés AN-n kivülre
- Vioszatégüteodi támogylások. kötcaőnők nyújtása AN-n kívülre
-Lakástámomtán
- Egyéb frusatmozási célú támoontások átlautálodznauiásoa kivütre
Tartalékok (31+33.)
Altatánoslatiatélc
Céltaatnlék
KÖLTSEGVZUESI KIADÁSOK ÖSSIF.SEN (1+2+3)
Hitel-, kitenöntirlennét állantbánaruáoo’t kívülre (5.1. + -.. + 533
Hosszú Irjámtú hitelek, kőtcsinök tirteunése
LIkviditási célú hitelek, kölcsinök tiolenlésc pbwooyi vállalkozásnak
RIo-id lejáratú hitelek. kotcelsok torleselése
Bett’oildl értékpapírok kiadásai (6.L-t’ . + 6.4.)
Fctgvlási célú bettildi értékpapírok vásástása
Forgatási célú bellIldi értékpapírok bcvállása
Eefektcléd célú bclíIldi értékpapirokvásárlása
Befeklciéd célú bctfildi értékpapírok beváltása
Brlfdldi flnannzározát ldadáoai (7l.+ „+ 743
Állasütáztartáson belüli_megelilesezések folyáoátása
Allanáltáztaeláson belüli megetílegezálaek vieozaftzetéoe
Pénzeazkőzük beténként_elhelyezése
Pénzinyi Ilzáng kiadásai
Külfűldi Unansdronás kiadásai (6,1. + ‚ + 6.4.)
Foronatásá célú kúlfildi énnékpap&akvásáaldsa
Nefelseléni célú külálldi éouékpapbok beváttása
KültEldi éetékpapárokbrváltása
Külfildihitelek. kolcsoník linleunése
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZFSEN: (5.+,+8.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

7 610 523
2 148 576
432 848
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IÍC/3. melléklet az 1/2018 (111.13.) öi*ormányzati rendelethez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2018. évi Költségvetés Intézményi Miami (Államigazgatási) feladatok mérlege
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Bevételi jogcIn
2
Önkonagínynt működési tánozatássi ‚1.1.+...+.1.6.)
Helyi ösakonslányzatok múködéaések áttalásoasimogaláaa
Oslcarmányzatok egyes Icőnievelési feladatainak támogatása
Osskomtásyzatok szodális és gyemickjólézi feladatainak támogatása
Oskormán3zatok kislesseálta feladatainak támogatása
Működési célú kö~astoai8oli elöiiúsyznttk
Helyi ösácormányzatot basgesata laniogalasat
Működési célú iáms5atások állan,lsáos-téson betülrsi (2.I.+...+25.)
Elvasások ás be8zeléiek bevételei
Működési célú gasanda- ás kezességvállaiásbói meglésállécak
Működési célú vioazssésiseadö tinogatisale, kőlcsánök visszatérglése
Működési célú visszasésilesdö limagatdsok, kölcaaaök igénybevélate
Egyéb működési célú lámogalánok bevételei
2,3.-aol EU-s tanlsgasaa
Felbaimsaisi célú táinsgslásskáils nbdzlsrtússn belűlrol (3.1.+...+35.)
Felisslnocóai célú öskotnányzati sámogatáaok
Felbalmozéti célú garancia-éa kaességváualásból megtérsiéselc
Felhalmozási célú visozalésilesdi tésnogatások, kolcatnökviaozatéeúlécs
Felhalinozisi célú vioozatéritcsd& lámogasisok, kölceönők igénybevélele
Egyéb fcllaalanocáai célú támogatások bevételei
3.3.-bél EU-a aamogasaa
I(öeiiatalml_bevételek (4,1.+4.2.+43.+4.4.)
Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)
- Vagyssü tipusú adók
. Tesinékek és ozolgdltatáaok adót
Gépjámiűadö
Egyéb dnahasaiálali ás szolgáltatást adók
tö3’~b k~taln bevételek
Működési_bevételei’ (5.l.+...+ 5.30.1
Késeeleténékedtés eUméatéke
Szolgáilaedsok ellesbetéke
Közvetleelt ezolgállatánok énéke
T’alajdooost bevételek
Ellátást éljek
Kimánldzolt iltalánoa fotgalasé adó
Általános tbtgalmi adó »igszalérátóge
Kaanaabevélelelc
Egyéb pénzűgyi műveletek bevéselei
Egyeb miaköésst beveselek
Feitaalmszásl_bevételek (6.1.+...+6S)
tasaitalesiilis javak éelékesítésc
lsgaüanokénékmisése
Egyébeárgyi eszköcékétiékesisése
Részesedásek éstékesitése
Kcezzseéegek megszsn’oebezkapcsolodo bevetelet
Működési_eéló_éhen_páoaeasköaök (7.1+_... +_73.)
Működési cólúgarancia-éekezeoségvállalúsbólmegsésúlésekAsá-as kivütról
Múködési célú visszasésitessdö simogacások. kgksonök visszatér, kB-n kivélröl
Egyéb működési célú betelt pészeazköz
71.-bot EU-s lasnagalas (tozvetlen)
Fellsalmosúoi_célú_bevett pésnessicözök (&1.+82.+&3.)
Felhslsss. célú garancia- sin kezességviltatásból megiérélésekAH.n kivedröl
Felhalsi. célú vissznséaílesadö tássogaláaak, kúlcsösik visszatér. AH-a kívülről
Egyób felhalmacdai célú álvele pészezaköz
á.3..bol ásta-’ samogatas (kozvetlm)
KÖLISEG”ETÉSI BE”ETELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)
Hitel-. kötcsösfel’€tel_államhánsriésos_ki’úlrsl_(10.1+103.)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsőaök felvdlele
Ltcviditánt célú hitelek, kölcstaök felvétele pészűgyi váBalkozátlól
Koaid teisralu telelek, kotesósók telvelels
BeiféIdt_ér’ékpapirsk bevételei (l1.i.+.»+ 11.4.)

Ill,
11.2.
11.3.
11.4.
12.

Porgatáti célú beltildi óstékpaptrok beváttása, éttékesitésa
Forgatáni célú beltöldi értékpapirok kibocsásána
Befektetési célú belthldi énékpaptrokbeváltásn, ésiékesitése
Beteblesem eels beliotél erteköapszok kaboctalans
Msradvásv lsánvbevéiele_(123.+_122.)

12.1.
12,2.
13.

Előzi ás kötlségveléti maradvinyiasate igéssybevásele
Etozo es vallaiitozass rsarsdvaoyaslsk sgeaybevesele
BelIbidi 6ns.Iedrstis bevételei_(13.l.+_... + 133.)

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
N.
84.1.
14.2.
34.3.
84.4.
15.

Altanásázlarláaas belüli megelölegezétslc
Áilantisizsatiásos belüli snegelölegezések sörleozlóae
Központi iaányilóssee’i támogatás
Betetek sncgmasltetesc
Külföldi űnsisesirszás bevételei (14.1.+...l4.4.)
Forgaeiet célú külföldi éatékpapirok bevállása, értékenilöse
Befektetési célú kOlföldá éatékpaptrok bei-áháta, érsékeillése
Káttöldi érsékpaptrolc kibocsátása
Kadlolds bslelek, kolctisik lelvelete
Adómigbozesem kapcsolódó nráreaazékos ügyletek bevételei

36.
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17.
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2018. ú’~ olőiráaayn

2
MűkOdési k&lI’ér’etéo Idadinal (1.1+. +1.5.)
Szomélyi jaalalások
Munkaadókat Icrhélójárulékok én uzadúli’ hanájárulúsi adó
OoIo~ Idadások
Ellálollak pénzbeli lallaadzai
Egyéb működési célú kiadások
- az 1.5-bIt:- Elvonások éa bofizotének
. Garancia- és lcczcssésavállaláabál kiEzetés AR-n bclolra
-Viaszatédlendó Iámagaaésalc. külcasnak nyüjiásaAR-n bclolrc
. Viaszatédtcndö tánaagartsok. kolcoonok tőrlcnztéac AH-a belúlre
— Egyéb múkoddai célú aánsogarások AR-n halait’
-Garancia úskaségalásbóllálzetésAil.nldvülrc
. Vinszalérilcodó tianogaldsok, kőlcsöaok nyújtásaA.H.aa kivúlre
-Askicnénziaések. ándansutézok
- 1Canuttöano~aúsok
— Egyéb működési célú limoaatáank éllanél’áztanásoo Idvúlre
Ftllaalmnzáai kölösiavetés Idadánai (23+2.3+2,53
Bcnaházásak
2.1.-bal Eu-s forrásból meovalónuló beruházás
Fclúilaások
2.3.-bél EU-a forrásból anegvalóaslő fclújlaáz
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5.-hOl
. Garancia- éskczosaégvóllnlhabil kiftzcaio AR-n halok’
. Vianzalériacodó tomosztások. kölcaöaók nyújrásaAR-n briQiro
— Vinszalédlasdö tárnagatázok, kalceonok törlcnztéso AR-n belülre
- Egyéb fcllsalmozhai célú aámogacások AR-n brlnlre
- Garancia- ás kacaségyáualásbél kiözclés AR-n kivülrr
. Viunzaaéritasdl lánsogytásrk. kölcsonók nytilúsa AH-” kivúire
- Lakástámogatás
- Egyéb fcllaalmaaási célú támoratások állaanhöztaalázon kivüke
Tartalékok (3.1+3.2,)
Altalönca tartalék
Céllaalaiék
KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
Hitel-. kölc’önlörlroziée államháaiarláson ldvülre (53. + ... + 5.3.)
Bauszú Itjöratú hitelek, kölcaanök lödesztóac
Likviditási célú hitelek, kölcsönöktöalrzsiésrpéncogyi vállalknzásnalc
Rövid leidratú hiaclek. kölcsönok lödcrziése
Brlrolda iriikpapirokldadásat (6.1. + ... + 6.4.)
Fosgaldsi célú bcllóldi éa’ékpapirolc vásárlása
Fnrgatási célú beHEld értékpaplrok bevállása
Bcfckseoéei célúbelföldi érlékgarirok vázáslása
Bcfrktcléé célú belföldi érlékpa~ok bcydloára
Belföldi flnaodározás kiadásaI (7.1. + .. + ‘IA.)
AIla’nlaázsarsésoo_brIoli_mcztlölarczésrk frlyésirisa
Allanstoúzta’iúsou belüli megelölogezének vinazafozetéao
Périzcuzközók belélként olhrlyrzéac
Pérzűryi lizitanldadásai
KaIféldi únonosározás Idadásal (6.1. + ... + 6.43
Forgalási célú kOllEldi énék~pirok vásárlisa
Befektetési célú kolfEldi értékpapirok brváltása
Külföldi értökpapirokbcválaisa
KOllEldi hilelck. kölcsöaök tőrlesztéco
FJNA2$SZÍRQZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+..+8.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

3
20 297
5 940
474
13 883

998
000
320
678

28 297 998

20 297 998

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. at

tébrémr

adatai’ forintban

a

Köllnózvr(éd I’lá’ay, libblrl

( tsóltséavrtéalbevétclek9.50r. kóllnö5vclösl tdadinok4. sotj (‘Ii.)

2.

Fluaoaalmcdd bcvétdrls, öiadiookezyridcgeQiiasnaaimeiulbtvé’clrkl6.aor. fiiaanndmaád lda’lások9.ao’) (+1.>

-25287 898

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
adatok forintban
Bevételek
Sor
sz~m
1
1.
2.
3.
4.

Kiadások
2018.
évi
...
eloirányzat

Megnevezés
2
Önkormányzatok működési támogatásai
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2.-ból EU-s támogatás
Közhatalmi bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
4.-ből EU-s támogatás
Egyéb működési bevételek

5.
6.
7.
8.

Megnevezes

3.
81 101 480
35 755 729
31 300 000
240 000

4.
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Tartalékok

2018. évi
ciojrányzat

52
7
36
9
15

5.
234
776
278
032
109

637
868
518
299
485

11 386 711

9.

10.
11.
12.

aCt

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Vállalkozási maradvány igénybevétele
Betét visszavonásából származó bevétel
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.±. +21.)
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Ertékpapírok bevételei

22

Működési célú finanszírozási bevételek osszesen
(14.+19.)

~

23.
24.
25.

159 783 920
9 894 993
9 894 993

.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)
Költségvetési hiány:
Tárgyévi hiány:

9 894 993

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

Ct

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Likviditási célú hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kölcsön törlesztése
Forgatási célú belfóldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét elhelyezése
Központi irányítószervi támogatás
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszalizetése

-

Működési célú finanszírozási kiadások összesen
(14.+...+21.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)
Költségvetési többlet:

-

Tárgyévi többlet:

169 678 913

120 431 807

..—

Co

C~)

40 813 761
2 449 314
263 075
163 694 882
39 352 113

43

5 984 031

I

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
adatok forintban
Bevételek
Sor
szám
I

Kiadások

Megnevezés

2018. évi előirányzat

2

3

Megnevezés

1.
2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
1.-ből EU-s támogatás

Beruházások
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele
4-1,51 EU-s támogatás (közvetlen)
Egyéb felhalmozási célú bevételek

Felújítások
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások

2018. évi előirányzat

1 674 106
110 902 346

9.

10.
11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

J-Iiá,z~, belső finanszírozás bevételei (14±... +18)

25

~

26.
27.
28.

Költségvetési maradvány igénybevétele
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Betét visszavonásából származó bevétel
Értékpapír értékesítése
Egyéb belső finanszírozási bevételek

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.-I-...+11.)

106 592 421
106 592 421

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... ±24)
1-losszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Likviditási célú hitelek, kőlcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Ertékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen
(13.+19.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN
Költségvetési hiány:
Tárgyévi hiány:

(12+25)

112 576 452

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek tőrlesztése
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kölcsön törlesztése
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét elhelyezése
Pénzügyi lízing kiadásai

.—

03

Lu

0:

0’

106 592 421

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

106 592 421

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12±25)

112 576 452
5 984 031

Költségvetési többlet:
Tárgyévi többlet:

112 576 452
‘1

3.

‚;; elléklet

az 1/2018 (111.13.) önkormányzati rendelethez

Jászboldogháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megáflapításához

adatok forintban

‚

Beveteli jogcimek

‚ .
.
2018. evieredeb
„. ‚
eloiranyzat

1

2

3

Sor-

‚‚‚.

szam

1.

1{elyiadók

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni
értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

3.
4.
5.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés,
vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ŐSSZESEN*
*Az adósságot keletkeztető ü~,1etekbez történá hozz~árulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XIl.31.) Kant.
Rendelet 2.1 (1) bekezdése alapján.

2018.évi
.
.
modositott
‚.
.
eloiranyzat
4

‚ .
2018. cvi
.
.
teljesités

5

4. melléklet űz 1/2018 (ILL 13.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonkéut
adatokforintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és
befejezési éve

Felhasználás
2017. XH.31-ig

1

2

3

4

nyomáspermetező
táresa
eke éstartozéka
kombinátor
szántóföldi permetező
utánfütó
kisértékű szerszámok műhely

ÖSSZESEN:

197 000
187 700
144780
191 770
284 480
444500
223 876

1 674 106

2018. évi előirányzat 2018. év utáni szükséglet
5

197 000
187 700
144780
191 770
284 480
444500
223 876

1 674 106

6=O’4-5)

S. melléklet az 1/2018 (IH.13)önkonnányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
adatokforintban

Művelődési húz felújitás
Kőzutak felújítása
Energetikai felújítás Iskola
Temető út felújítás

ÖSSZESEN:

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési
és befejezési éve

1

2

3

2018. évi előirányzat

szükséglet
(6=2-4-5)

4

5

6

1 498 855

1 498 855

2 811 070
109 825 765
1 599

2 811 070
4 832 350

006

115 734 696

2018. óv utáni

Felbasználá~
2017. XH.31-ig

104 993 415

1 599 006

4 832 350

110 902 346

6. melléklet az 1/2018 (IlL 13.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Jászboldogháza Községi Önkormányzat

Költségvetési szerv szám laszáma:

69500194-11026747

Éves eredeti kiadási előirányzat: 272 850 850.- Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft
or

-

szám

‚

allomány

L

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

~

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni
tartozás

•

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

~

Tartnzásállominy örkoimáiiyzatok és intézmények
felé

•

30 nap
alatti

Tartozásáuomány megnevezése

6.

E~,éb tartozísállomány

7.

Összesen:

30-60 nap
közötti

‚

.

allomany

60 napon
túli

.

allomany

Jászboldogháza, 2018. január hó I nap

költségvetési szerv vezetáje

Át-ütemezett

Összesen:

KIMUTATÁS
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
1 .számú tájékoztató
Sorszem

adatoi’forintban

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

‚
.
Tamogatas
osszege

I.

SKHK

tagdíj

25000

2.

Jászsági Önkormányzatok Szövetsége

tagdíj

27 160

3.

Jászsági Ivóvízminőségjavító
Onkormanyzati Tarsulás

tagdij

22

500

Jászok Földjén Turisztikai Egy.

tagdíj

8

405

912

..

‚

.‚

4.

Boldogházi Gyermekekért Alapítvány

Támogatás

6.

Jászboldogházi Polgárőrség

Támogatás

948

7.

Jászboldogházi Önkéntes Tűzoltóság

Támogatás

482 259
328 815

9.

Jászboldogházi Sport Egyesület

Támogatás

241 131

Jo.

Jászboldogháza Ezüstkor Egyesület

Támogatás

241 131

ii.

Jászboldogházi Faluszépítők Egyesülete

Támogatás

328 815

i~

Csülavirág

Támogatás

241 131

13.
14.

Jászboldogházi I~úsági Egyesület
Tiszamenti Regiónális Vízművek

Támogatás
Támogatás

584 133
25 125

Énekkar

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
32.

33.

I
Összesen:

3 468 553

Támogatás
teljesítési
osszege

2. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-fclliasnaálási terv
2018. évre
2.számú tájékoztató
Sor—
szám

Megnevezés

adatok forintban
Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

I.

Bevóickk

2.

Öiikonss~yzatok működési tásnogalásai

5 846 304

5 846 304

5 846 304

5 846 304

5 846 304

5 846 304

5 846 304

5 846 304

16 792 135

5 846 304

5 846 304

5 846 305

81 101 480

3.

Működési célú tásnogatásokÁH-on belül

2 919 644

2 979 644

2 979 644

2 979644

2 979644

2979644

2979 644

2 979 644

2 979 644

2 979 644

2 979 644

2 979 645

35 755 729

~

Z

Felhalmozási célú támogatások Áll-ot’
belül
Közliataliasi bevételek
Működési bevételek

2 025 000
948 892

2 025 000
948 892

3 825 000
948 892

3 125 000
948 893

3 125 000
948 893

2 125 000
948 893

2 125 000
948 893

2 125 000
948 893

3 125 000
948 893

3 125 000
948 893

3 125 000
948 892

2 125 000
948 892

31 300 000
11 386 718

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

240 000

9707284

9 707284

9 707 284

9 707 285

9 707285

9 707285

9 707285

9 707 285

9 707 285

9707284

9707284

9707284

116 487 414

21 527 124

21 527 124

22 627 124

22 627 126

22 627 126

21 627 126

21 627 126

21 627 126

33 572 957

22 627 125

22 627 124

21 627 126

276 271 334

4 352 886

4 352 886

4 352 886

4 352 887

4 352 887

4 352 887

4 352 887

4 352 887

4 352 886

4 352 886

4 352 886

4 352 886

52 234 637

648 072

648 072

648 072

648 072

648 073

648 073

648 073

648 073

648 072

648 072

648 072

648 072

7 776 868

3023209

3023210

3023210

3023210

3023280

3023210

3023210

3023210

3023210

3023210

3023210

3023209

36278518

752 692

752 692

752 692

752 692

752 692

752 692

752 692

752 691

752 691

752 691

752 691

752 691

9 032 299

100 000

2 568 553
9248862

100 000
239 158
9241862

100000
239 158
9241862

100000
239 858
9241863

100000
239 158
9241863

11 740 932
239 158
9241862

100 000
239 858
9241862

100000

9241862

800000
239 158
9241862

9241862

15 109 485
1 674 106
110902346

•
5.

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10

Fioanszírozási bevélclek

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

II

Bevé(elekösszesen;

II.

Kiadások

12

Szeinélyijultatások

12.

Munkaadúkat !tdtkokés
szociális hozzajanslas’ ado

13

Dologi kiadások

13.

Elláloltnic pénzbeli juttatásai

14
14.
IS
IS.
ló
16.
17

Egyéb issúködési célú kiadások
Densltázások
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
Tartalékok
Kölcsön nyújtása
Finassszlrozási kiadások

5 850 460

3 401 846

3 401 146

3 401 147

3 401 147

3 408 147

3 401 147

3 401 147

3 401 147

3 401 147

3 408 147

3 408 147

43 263 075

17.

Kiadások összesei”

23 869 181

21 519 868

23 988 421

21 759 028

21 159 029

21 759 029

21 759 030

21 759 029

33 399 958

21 759 026

21 519 868

21 419 861

276 271 334

Egyenleg

.2 342 057

7 256

.1 361 297

868 098

868 097

-131 903

-131 904

-131 903

172 999

868 099

1 107 256

207 259

1i

9241862

9241862

3. számú tájékoztató tábla

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként-beszámítás után
adatokforintban

3.számú tájékoztató
Jogeim

2018. évi támogatás összesen

1

2

település üzemeltetési normatívák
-

zöldterületkarban(artás

3 744 170

-

közvilágítás

5 984 000

-

köztemetö fenntartása

1 469 492

-

közutak, hidak fenntartása

3 239 290

-

egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 000 000

-

üdülöhelyi feladatok támogatása

-

po1gáni~teri illetmény támogatás

-

20t6.évi áthúzodó bérkompenzáeiÓ

-

gyennekétkeztetés támogatása- dolgozói bértámogatás

-

gyeirnekétkeztetés üzemeltet6s támogatása

-

pénzbeni ellátásokhoz liozzájánalás

-

gyennekjóléti szolgálat

-

könyvtári és kőzművelödési feladatok támogatása

-

lakott külterütettel kapesolatos feladatok támogatása

-

Óvodapedagogusok bértámogatása

-

Óvoda működtetési táaiogatás

324 200
7 885 000
13 945 000
2 030 380
112 200
22 371 784
3 050 133

hfo beszámítás
Osszesen:

70 155 649

4. számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
Ezerforintban I
Sorszám

Beveteh jogom

Kedvezmény nélkül
‚
‚
‚
elerheto bevetel

Kedvezmények
osszege

1

2

3

4

‚..‚

1.

Ellátottak térítési dijának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártéritésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság r&ére lakásépítéshez nyitott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

~

Iparűzési adó Mlandójelleggel végett iparűzési tevékenység
után

‘

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök basznositása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

I?.

Egyéb kölcsön elengedése

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Összesen:

S. számú tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Ezer forintban!
Kiadás vouzata évenként
Sorszám

..
Kotelezettsegjogcsme

1
~

2
~

2.

~

“Szemünk Fénye” program

Fejlialmozási célú rinanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.
6.
7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.
9.

Felújitási kiadások felújításonként

10.
11.

2016.
előtti
.
kifizetes

2018.

2019.

2020.

2021.
utan

3

4

5

6

7

8

7 288 948

1 420 280

1 434 482

1 462 886

5 851 544

Osszesen

9=(4+5+6+7+8)

Működési célú finanszírozási kiadások
(biteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

3.
~

Köt,. váll.
eve

Egyéb (Fi.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.
Összesen (1±4+7+9±11)

2008

17 458 140

6. sz. tájékoztat6 lábla az 1/2018 (m.l33önkonuányzati rendelethez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2018. évi Költségvetésének Összevont mérlege
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Onkonnésynt eoOIeidéai oéassotatdsai (l.1.+...+.a.6.)
Helyi önkormüsyzalok enúkődéoéaek dltsldson cémogasisa
Öeelcomiáayzalok ~yes keasrvel&i feladatainak támogatása
Oedcomsdstyzsook szociális ésgyenneldóléti feladatainak tásasogaedsa
Onkonnóseyzslok k’sltorális feladatainak lássogatáas
Műk6dési célú kősgoestosílott elgirányzatok
Meí~i Önkonssaayzatok ~rgeeato tatnögalassi
Működési célú tésnotatúookállnssosoúflartáson IselOirol (2.1.+...+.2.5.)
Elvonások ésbeözerések bevételei
Működési célú garancia-és kezsaaégvéllaldsból megtérúlések
Működési célt1 visozatéritendő edsosagatásek, kölcsőeták vioosatérúlése
MűkOdéni célú vinszatésiteesdö támogatások, kölcsörtök igésybevélele
Egyéb mOkódési célú támogatások bevételei
23.-hát bU.etazsogatas
Felhalmozási célú tánioealdnokdllasos]aásíareáton belülről (3.l.+...+3.5.)
Felbabnozáci célú önirormáseyzati tásnogatások
Felealmozási célú garancia-én kezességvállaldsbót taegsérűlések
Felhalmozási célú visazatériteeodö támogatások. Icölcaesók visazalértléte
Felhalmozási célú vútssalérítcadö támagatdsok, kólcotnak igéaybevélele
Egyéb fel1rslmozáei célú támogatások bevételei
33.4°l bU•etassssgatas
Klritatalml bevételelc (4.l.+4.2.+43.+4.4.)
Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)
—Vagyoni ttpssú adók

adatokforhelögn
2028. dal
.‚
cloiránynt
3
81 101 480
20 873 352
25 421 987
21 830 000
2 030 380

adaro*fcnnréag
2029. évi
.‚
elo.rásiyzat
3
81 101 480
20 873 352
25 428 917
21830000
2 030 380

uehsnskforirnban
.

.‚

2020. éti eloeraayzat
3

odatokforinrl,eaee
. ‚

„

.

2021. eva eloerassynat

81 101 420
20 873 352
25 421 917
21 830 000
2030380

3
81 101 480
20 873 352
25 428 917
21 830 000
2 030 380

10945832
35755729
288 383

20 945 031
35 755 729
288 313

10 945 838
35 755 729
288 313

10945838
35 755 729
288 313

35467426

35467426

35467 416

35467486

31 300 000
27200 000
4 400 000

25 500 000
28 400 000
4100 000

25 500 000
28 400 000
4 400 000

25500 000
28 400 000
4 400 000

.Taékekésmotgáltacésokadái
Gépjármúadó
Egyéb ássshaataálati és szolgáltatást adók
tagyeb kositatatam bevetetek

22800000
4 000000

17000000
4 00) 000

17000000
4 000 00)

87 0000)0
- 4 000 000

Múkidénl laevélclek(5.1.+...+ 5,203
Készletétlékesités elcaésiólce
Szolgáltatások eöceaértéke
Közvetített szolgáltatások értéke
Tulsidonoai bevételek
Ellátási díjak
Kiszása,ldzoll dltaldnot forgalsil adó
Általános foegabad adó visrzatérieést
Kansatbevételek
Egyéb périzogyi műveletek bevételei
Egyeb működtet bevetelek
Felhatmoedini bertátelek (6.1.+...+6.5.)
lssemateeiálit lavak értékesítése
lstgatlataolc értékesítése
Egyéb tdagyi amlcözök éreékesilóse
Részeoedések értékesítése
Ketuaeóeaek nsegszásrtecettes ka1seaotodo beveeelek
Múködési célú éhen pétomralcizalc (7.0. + ... + 73.)
Működési célú garancia’ és kczeeoégvállalásből megtérűlétek AU-n bávolrúl
Működési célú vittzstéstleedö lámogatúsok, kölcaöeoök visszatér. AH-es kívolrél
Egyéb működési célú átvetI pénzeszköz
7.3.-böttttseasesogaess tkózvetlcs)
Felltalmezáot célú átveti pétessrsicöeülc (8.1.+82$’833
Fethalm. célú garancia. ét kesességzállalásból eeegtéroléeek AH-es Iávsltrűl
Feltsslro. célú viessstéeitendö táessogatásolc. ketcsötök visszatér, AH-a kivOlról
Egyéb felhalessozási célú átvett péazeszköz
0.3.-öoi hlJ-etamsgatas(közvestces)
KOLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+..+8)
Hitel.. ktlcoinfelvétel áltamleántnrtáten ldnilro’l (10.1+193.)

21 299
300
8 379
s 002
I 040
3 327
3 850

800 000

100 0))

100 000

100000

936
000
305
044
000
894
693

20 446 771
300 000
8 427 750
3692818
I 040000
3 327 894
3 659 009

20 446 771
300 000
8427 750
3 692 118
I 040 000
3 327 094
3 659 009

20 446 771
300 000
8 427 750
3 692 1)8
I 040 000
3 327 094
3 659 009

240 tOt

240 000

240 000

240 009

240000

240 000

240000

249 000

.

170 297 145

163 043 581

163 033 900

163 033 900

116407 4a4

7 411 939

7 558 342

7 654 665

116 487 414

7411 939

7 558 342

7 654 665

Hosszú leidratú hitelek, kölcsőetik felvétele
Ltaviditdsl célú hitelek, kölca000k felvétele püszűgyi vállalkozástél
Kovsd lejarstes leLetet, kotcsóeok ieívtttte
Belföldi értétcpapirek bevételei tll.1.+...+ 11,4.)
Forgarósi célú belföldi éetékpapixok beváltáso. éesékesleése
Fotgatási célú belföldi éetékpsptrok ko’bocsdtdsa
Befektetési célú belföldi éesékpaplrokbeváleása, értékesítése
Beteatetca celsú bciioldí encelaperok ~bocesrasa
Marad’diav tgénvbevétele (82.1. + 122.)
Elözó évköllvégvclési msradványdsaek igéesybevétele
hiozo cv vaúslkosaso maradvasyasak egeeeybevctele
Belföldi Onanszirosis bevételei (13.1.+ ... + 133.)
Allambázsartásonbelöli mepelilegezé5ek
Allasalsástartúaos belüli megelilegezések törleoseése
Betcoek mrgszssntfafse
Külföldi Boanenirosdo lsevéeelei (l43.+...14.4,)
Forgaldsi célú külföldi érlélc1aplrok beválsása, értékesítése
Befektetési célú külföldi éetékpapirolc beválsása, értékesítése
Külföldi nék~apkok1dboceáeása
Koattolda hetelek, kotcsonot telvetete
Adésaé~hnzoessslcaprseIédó o,Árnaaélcoo ügyletek bevételei

16.

FINANSZIROZ,&58 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: @0. +

57,

KÖLTSÉGVETÉSI És rlNMöszÍROz.&sl BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

...

+15.)

116407424

7 411 939

7 558 342

7 654 665

286 784 559

178 455 9a9

170 602 322

170698635
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I.
II
1.2.
L3.
L4.
1.5
0.6.
l.7~
II
t.9;
0.00.
III.
1.12.
1.13
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Működési klltséan~eés kiadásai (l.1+...+I.5.)
Személyi juttatások
Mstsdcaadókal lcrlsel&jáeulékok és szociális hoz2ájánslási adó
D010si kiadások
Ellálostak pésszbeli jsallasásai
Egyéb működési célú kiadások
sz IS-bél: -Elvonások és befszolések
- Garancia- éskczosstgvállalásból kiözetés All-n betúlre
-Visszaléeiltssdö limegasások, kolcsönök nyújtása AM-n bekilre
. Visszstésitendö lásnogasások. kölcsösök törletzléet Áll-s belúlre
. Egyéb működési célú támopatáaok All-n belúlre
- Garancia ás keztsségváöalásból Idözesós Áll-s kMlrc
. Vjoszatérltendö támogatások. kölctösök syúitása AJ-l-s klvúlre
ASkle8észitéstt ártámogatások

.__L!i-

Otsmatlásnsgalások
Egyéb működési célú támogatások állassésázlartáttn kivúlro
FelhalmozÁsi Itlltsdgistés kiadásaI (2.14-23+2.5.)
Bcrssbtzások
2.1-böl EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felújítások
2.3.-bél EU-a forrásból megvslórtéó felújítás
Egyéb felbslsstszdsi kiadások
2.5.-böl
- Garancia-és kezessésváltalásból kiöselis ÁM-s betölre
— Visszatésitesdö lámogasások. kólcsosök nyújtása AM-s belúlre
. Visszaséglsesd& lásssgssösok, kölcsösök lösleszlése MI-s belolre
- Egyéb feusaimszási célú tdnaogasássk AM-n belúlre
- Garancia- ás kezemégvállslásból IdSzelda All-n ktvúlre
- Viaszstértteadö tástiogatások. kölcsöstök syúilása ÁM-s kivölre
- Lak-ágtánsogatás
- Egyéb felhalmozási célú lámagalások állanásáztsssásss ktvolre
Tartatókok (3L+32.)
Általános tartalék
Céllasialélc
KŐIJ1SÉGVETESS KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
Hitel-. kilcoösttlrleassée áltansjtáasartáson ká’útre (5.0. + .. + 53)
Hesanú lcjásalú hitelek, lgölcsöstök lörlenlése
Likviditási célú hilelek. kölcsösök töslesztése pésaú~4 vállalkozásnak
Rövid Iciásalú Isilelek. Irölcsösök törlenléss
UtiféldI értékpapírok ldadásaű (6.1. + „. + GA.)
Fgsgvtáci célú beltbldi értékpapírok vásánlása
Forgandsi célú bcI~sidi éstékpapirok bevállása
Befektetési célú belfáldi értékpapírok vágánlása
Befektetési célú belEtol értékpapírok bevállása
Hel161di ltnassssározáa kiadásaI (7.1. + ... + 7.4.)
Allantsássarláson belüli megelölegezécgk folyósítása
Állanúsáztseiisss belüli megelölegezésck visszafizeséas
Pénzeszközök bctétkést eílselyaése
Központi isányitónzervi lásossalás folyósilása
Pénsönoi lirIso kiadásai
Koltbldl lnaogsirozás kiadásai (6.1+ ... + GA.)
Forpasást célú k(étEldi éttékpapkok vásásláss
Befektetési célú kúlílldi értékpapírok beváltága
KoltEldi értékpapírok beváltása
KoltIldi hitelek. kölcststk cörteassése
FINANSZÍROZÁSI EIABÁSORŐSSZESEN5 (&+...+8.)
IUADÁSOKÖSSZESEN: (4+9)

115.
2.
21.
22.
2.3.
2A.
2.5.
26.
23.
18.
2.9.
230.
211

203.
3.
3.1.
3.2.
•Z•
5.
505.2.

1T
6.
‚1.
52.
63.
6.47.
73.
t2.
73.
7A.
7i
8.
LI.
02.
LI.
8.4.
9.
•T~
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adotokfodalban

adotakfodnibon

2018. éti
.~
tlosróst3-zar

2019. éti
..
elttrássysat

3
171758 793
80490 517
13 549 316
53 577 106
9 031 299
IS 109 485

3
170 083 171
80570 008
13 562 935
53 737 837
9 162 269
13049121

3
170330 882
80 650 579
II 576 498
53 791 404
9 162 269
03149122

3
170 425110
10 732 230
13 590 075
53 791 414
9 162 269
13 049 122

II 640 932

II 640 932

II 640 932

II 640 932

3 468 553
102 5764S2
I 674 106

I 508 190
1 591 218
I 590 218

0 508 190
I 591 218
1 59t 218

I 508 090
1 591 218
I 591 208

.

.‚

.

2020. e’icloiraspnt

.

2020. es’ elosrastysat

110902 346
.

284335245

171 774 389

171 922 100

172 016 328

171 774 389

171922111

172 016 328

tsduteskforintbegn

adotokforintbtsn

2 449 304
2 449 304

2 449 314
286784 559

És IGADÁSOII EGYENLEGE

3. at cd bid rot
1

Költtég’-etéal hiány, többlet ( költségvetést bevé(cltk 9. ttr— költségistéti Idndáook4. tor) (+1-)

2.

Ftstsnosárosóoi bevételek, kiadások egyeolegc (önanssirotáoi lsevételck 16. str- ösanosirosásl
losdások 9. nor) (+/-)

adolokforintbon ‚sdutokforiniban
-114 038 101

-8 730 409

-8 878 120

-8 972 348

114138110

7 411 939

7 558 342

7 654 665
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I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

3

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást 2018. március 14. napján közvetlenül megküldte
Ajánlattevő részére.

4

H.

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

5

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK
a
»Vállalkozási szerződés „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi
közintézményekben” című, TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00009 azonosító számú projekt
kivitelezési munkálatainak elvégzésére.”
tárgyú,
a közbeszerzésekröl szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. *-ában
rögzített feltétel fennállása alapján megindított, Kbt. Harmadik része szerinti közbeszerzési
eljáráshoz.
Az eliárás általános feltételei:
1.1.

Tárgyi közbeszerzési eljárás esetében ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás (a
továbbiakban: „Felhívás”) 1. pontjában meghatározott szervezet (a
továbbiakban: „Ajánlatkérő”).

1.2.

Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a Kbt.
előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz e]készített Felhívás és a
közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban együtt: „Közbeszerzési
dokumentumok”) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául,
lemondva saját szerződéses feltételeinek érvényesítéséről.

1.3.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy mind a Felhívás, mind a Közbeszerzési
dokumentumok vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadóak.
Amennyiben ellentmondás található tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában
készült iratanyagok tarta]ma között, úgy elsősorban a Kbt., másodsorban a
Felhívás, harmadsorban pedig a Közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseit
kell irányadónak tekinteni.

1.4.

A teljesítésnek teljes mértékben meg kell felelniük a Felhívásban és a
Közbeszerzési dokumentumokban megadott műszaki leírásnak.

1.5.

Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a
Közbeszerzési dokumentumokban megadott összes utasítást, formai
követelményt, kikötést és előírást. Az ajánlattevő kockázata és az ajánlat
érvénytelenítését vonja maga után:
ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a
kitűzött határidőkre, vagy
ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg a
Közbeszerzési dokumentumokban megadott minden követelménynek.

1.6.

Ajánlatkérő tárgyi Közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattétel elősegítése
érdekében készítette.

1.7.

Az ajánlattételre az jogosult, aki átvette az Közbeszerzési dokumentumokat. Ha
több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők
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egyike, vagy azok nevesített
dokumentumokat.
1.8.

alvállalkozója

átvette

az

Közbeszerzési

Ajánlatkérő megkéri az ajánlattevőket, hogy a jelen Közbeszerzési
dokumentumok mellékleteként átadott nyilatkozatminták és iratminták
alkalmazásával készítsék cl ajánlatukat, azzal, hogy az ajánlattevők
természetesen azokat saját belátásuk szerint módosíthatják, illetve
amennyiben saját eltérő mintáikat kívánják alkalmazni
alkalmazását
mellőzhetik.
—

-

2.

1.9.

Ajánlatkérő fentiekre való tekintettel fokozottan felhívja a figyelmet arra,
hogy az ajánlattevők által benyújtott nyilatkozat tartalmáért az
ajánlattevők felelősek.

1.10.

Amennyiben a kiadott tartalomjegyzék mintában feltüntetett valamely
dokumentum csatolása nem szükséges, vagy nem releváns, úgy Ajánlatkérő
megkéri az ajánlattevőket, hogy az oldalszám helyére az N.R. (mint nem
releváns) megjelölést szíveskedjenek feltüntetni (Ajánlatkérő természetesen
egyéb egyértelmű megjelölést is elfogad).

Kiegészítő tájékoztatás:
2.1.

Az ajánlattevő
a megfelelő ajánlattétel érdekében
a Felbívásban és a
Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő
(értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől az ajánlattételi határidő lejárta
előtt.

2.2.

Minden ilyen tájékoztatási kérelmet telefaxon vagy levélben kell eljuttatni a
SANSZ Projekt Iroda Bt. (5100 Jászberény, Blénessy János utca 24/F.) címre
azzal, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet minden esetben meg kell
küldeni szerkeszthető formátumban is a sansz@pr.hu e-mail címre!

2.3.

Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben
megérkezzen a megadott címre.

2.4.

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg
írásban, a közbeszerzési dokumentumok átvétele során feltüntetett (fax, vagy e
mail) elérhetőségek valamelyikére. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül
kézbesítettnek, ha az ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást telefax, vagy e-mail
útján megkapta.

2.5.

Egyebekben a kiegészítő tájékoztatás teljes terjedelmében megtekinthető és arról
másolat kérhető a Közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának
helyén.

2.6.

A Kbt. 114. ~ (6) bekezdésének megfelelően a kiegészítő tájékoztatást az
ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni.

—

Az ajánlatkérő,

—

amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő

idő
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rendelkezésre, a Kbt. 52 ~ (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi
határidő meghosszabbításának lehetőségével.

3.

4.

Teljesséz és von tossáe:
3.1.

Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze a Közbeszerzési
dokumentumok tartalmának teljességét.

3.2.

Az Ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az
ajánlattevő elmulasztotta a Közbeszerzési dokumentumok valamely részének
átvételét.

A/án lattétel költségei:
4.1.

5.

6.

Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő Összes
költség az ajánlattevőt terheli.

Alánlati kötöttség:
5.1.

A Felhívás 22. pontjában meghatározottak szerint.

5.2.

Az ajánlattevő a Felhívás 22. pontjában megadott időtartam lejártáig kötve van
ajánlatához, ügyelembe véve a Kbt. ajánlati kötöttséggel kapcsolatos egyéb
rendelkezéseit is.

Több változatú (‘alternatív) a/ánlat:
A Felhívás 11. pontjában meghatározottak szerint.

7.

Tá/ékoztatás:
7.1. Ajánlattevő ajánlatában köteles esatolni a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Konnányrendelet 17.
* (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát.
7.2. A nyilatkozat kitöltésének elősegítéséhez, az Ajánlatkérő tájékoztatja az
ajánlattevőket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. ~ 38. pont a)-b) vagy d)
alpontjai szerint tényleges tulajdonosnak minősül:
7.2.1. az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy
a Polgári
Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. ~ (4)
bekezdésében meghatározott módon közvetve a szavazati jogok vagy a
—

—

B

tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb
módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon
jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal
egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi
követelmények vonatkoznak,
7.2.2. az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetben
a Ptk. 8:2. * (2) bekezdésében
meghatározott meghatározó befolyással rendelkezik,
—

—

7.2.3. alapítványok esetében az a természetes személy,
7.2.4.1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a
kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már
meghatározták,
7.2.4.2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha
a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
7.2.4.3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó
befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt
százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár.
8.

Közös a~án1attétel:
8.1.

Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Ha egy
ajánlattevő ajánlatát egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyájtását
követően közös ajánlattételre már nem kerü]het sor. Ha több ajánlattevő közösen
tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben résztvevő ajánlattevők köre és személye a
közös ajánlat benyájtását követően nem módosítható.

8.2.

Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetenileges
felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők
között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatok bemutatását, kijelöli azon
ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli,
illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.

8.3.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében tett minden
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését
(Kbt. 35. ~ (3) bekezdése). Az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely tartalmazza a közös ajánlattevők
között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, megjelöli
azon ajánlattevőt, aki a közbeszerzési eljárásban képviselőként a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult. A megállapodásnak azt is tartalmaznia
kell, hogy az ajárijattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt
valameirnyi kötelezettség teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetenileges
felelősséget vállainak.

9. Egvösszegű nettó alániati ár (Forint»
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Az Egyö sszegű ajánlati árat nettó forintban kell megadni.
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
A nettó árat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak ntden járulékos költséget,
függetlenül azok formájától és forrásától, p1. yAM, különböző díjak és illetékek stb.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő
kockázatot és hasznot is.
Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés
valutaneme is csak ez lehet.
Az ajánlati Úrnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat
tárgyának eredményfelelő s megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített
feltételek betartásához szükségesek, Így többek között ntden illetéket, díjat, bérletet, a
hibák kijavításához szükséges költségeket is.
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód
elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati ának teljes körűnek
kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt.

10.

Formai követelmények:
A Felhívás 27.1. pontjában meghatározottak szerint.

11.

12.

Kapcsolattartás az Alánlatkéró’ ás űz alánlattevők között a közbeszerzési eliárás alatt:
11.1.

Az ajánlatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az
ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike
vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely
szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszánira, vagy e-mail címre küldött
bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának
pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös
ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

11.2.

A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban
kell az Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az Ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat
eredeti példányának kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó
személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni.

Az alánlatok értékelése:
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M I-III. részek tekintetében:
A Kbt. 76. * (S) bekezdés és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24.
alapján a legjobb ár-érték az alábbi részszempontok szerint:

*

Résszempont
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint)
2. A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet szerinti MV-E felelős műszaki vezetői jogosultsággal
rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen
szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap)
3. Előteljesítés időtartama (nap)

(1)-(2) bekezdése

Súlyszárn
70
20
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M ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felső határa: 0-10.
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti
pontszámot.
M 1. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszáinítása a Közbeszerzési Hatóság
útmutatója (KB 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja
szerinti fordított arányosítás módszerével történik.
A 2. és 3. értékelési részszempontok esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési
Hatóság útmutatója (KB 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. bb)
pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik.
M értékelés módszere az alábbiakban kerül részletesen kifejtésre.
1. részszempont: Eayössze~ű nettó ajánlati ár (Ft):
M 1. értékelési részszempont esetében az egyösszegű nettó ajánlati árat a közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetési kiírás kitöltésével kell meghatározni,
nettó forintban.
M 1. részszempont (egyösszegű nettó ajánlati ár) esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb)
érték kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a fordított arányosítás
módszerének megfelelően kevesebbet.
Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja:
p = A1~6 ~p

_p

)±p

‚izgg.~lt

ahol
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P:
Pmax:
Pniin:
Alegjobb:
Avizsgált:

a vizsgált aj ánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa
a pontskála alsó határa
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2. részszempont: A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti
MV-E felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési
kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap):
A 2. értékelési részszernpont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges
megadni. Több szakember megajánlása esetén kizárólag a legtöbb szakmai tapasztalati idővel
rendelkező szakember tapasztalati ideje kerül Figyelembe véte]re. Az időben párhuzamos
tapasztalati időtartamok kizárólag egyszer kerülnek figyelembe vételre az adott szakember
vonatkozásában.
Ajánlattevő a 60 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot
kapja, azaz ajánlatkérő a 60 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli
a Kbt. 77. ~ (1) bekezdése alapján.
Amennyiben ajánlattevő nem adja meg ajánlatában a teljesítésben részt vevő szakember
szakmai tapasztalatát, úgy erre az értékelési részszempontra a minimális pontszámot. azaz O
pontot fo2 kapni. Ajánlattevő O hónap tapasztalati időt is megajánlhat. O hónapos
tapasztalati időtartam me2ajánlása esetén Ajánlattevő a minimális O pontot kapja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 2. értékelési részszempont szerinti megajánlásnak a
szakmai tapasztalati időtartamok megjelölése mellett annak a személynek a megnevezését
(szakember neve) is tartalmazniuk kell, akivel az adott szakmai tapasztalati időtartamot igazolni
kívánják. A szakember személyének (nevének) fel nem tüntetése az ajánlat érvénytelenségét
vonja maga után.
Ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek
megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (a képletbe abban az
esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat
tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb).
Amennyiben Ajánlattevő kíván a teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapasztalatára (2.
értékelési részszempont) is megajánlást tenni, Úgy ajánlatában csatolnia szükséges az ezt
alátámasztó szakmai önéletrajzot és amennyiben az ajánlattétel időpontjában rendelkezésre
áh, a kamarai határozat benyájtásával, vagy a kamarai névjegyzékben szereplés Útján kell
igazolnia a szakember tekintetében a felelős műszaki vezetői jogosultságot.
A szakmai önéletrajzot olyan módon kell becsatolni, hogy abból a jelen részszempont
szempontjából releváns
a felolvasólapon feltüntetett hónapokban megadott időtartamú
szakmai tapasztalati időtartam megállapítható, ellenőrizhető legyen.
—

—

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a teljesítésben résztvevő szakember
tekintetében a benyújtandó szakmai önéletrajzokból egyértelműen ki kell derülnie annak,
hogy az értékelendő szakmai tapasztalati időt a megajánlott, 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet szerinti MV-B felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember
magasépítési kivitelezési szakterületen szerezte.
A bemutatott szakembernek továbbá nyilatkoznia kell, hogy rendelkezésre áll a szerződés
teljesítéséhez. Ajánlattevőnek olyan szakembert kell a 2. részszempont vonatkozásában
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bemutatnia, aki legkésőbb a szerződéskötésre rendelkezni fog a 266/2013. (VII. 11.) Konn
rendelet szerinti MV-B felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
Amennyiben az Ajánlattevő new kíván megajánlást tenni a 2. értékelési részszempontra, úgy
csak nyertessége esetén, a szerződéskötéskor kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
szerinti MV-E felelős műszaki vezetői jogosultságú szakemberrel rendelkeznie, ennek
megfelelően az ajánlatban csak nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés
időpontjára gondoskodik a teljesítésbe bevonni kívánt MV-B felelős műszaki vezető kamarai
nyilvántartásba vételéről. Ilyen esetben a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre a kamarai
határozat benyújtásával, vagy a kamarai névjegyzékben szereplés útján kell igazolma a
szakember tekintetében a felelős műszaki vezetői jogosultság meglétét.
A 2. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális
pontszámot, a további megajánlott értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően
kevesebbet.
Az értékelés módszere a 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő
számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi
matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap.
Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja:
= 4izsgált

~

~

)+

Átegio&ö

ahol
P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

a vizsgált aj ánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa (10 pont)
a pontskála alsó határa (0 pont)
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

3. részszempont: Előteljesítés időtartama (nap):
A 3. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális
pontszámot, a további megajánlott értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően
kevesebbet.
A 3. értékelési részszempont esetében ajánlatkérő az adott részben lévő teljes kivitelezésre
meghatározott teljesítési határidőhöz képest vállalt előteljesítés időtartamát értékeli olyan
módon, hogy a 20 napos vagy annál kedvezőbb (magasabb mértékű) megajánlás esetén az
ajánlattevő a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 20 napot meghaladó
megajánlást többletpontszámmal nem értékeli (Kbt. 77. * (1) bekezdés).
Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja:
p=

~‘izsrált

(p

_p

)+p

Aleg,~~bb

ahol
Pmax:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa
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Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

a pontskála alsó határa
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A 3. részszempont vonatkozásában a megajánlást napokban szükséges megadni.
Ajánlatkérő a pontszámok meghatározását Úgy végzi el, hogy az általa meghatározott
legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (a
képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a
legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb).
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő
megszorozza az ajánlattételi felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig
ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma
a legnagyobb. Tehát az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek
alapján, valamint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb (legnagyobb
összpontszámú) érvényes ajánlatot tette.
Ha több ajánlatnak azonos az előző bekezdés szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat
minősül a legjobb ár-érték arányának, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott
értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú szempontra nagyobb értékelési
pontszámot kapott.
Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján
kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a legjobb ár-érték arányú
ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat azonos mértékben (azonos pontszámmal) tartalmazza.

13.

A szerződés ínezerősítése:

Az I-III. részek tekintetében:
Ajánlatkérő felhívja a flgyehnet a Ptk. 6:186. * (1) bekezdésére, miszerint kötelezett pénz
fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a
szerződést.
Késedelmi kötbér: Amennyiben nyertes Ajánlattevő az eljárás eredményeként megkötött
szerződés teljesítése során a teljesítési határidő tekintetében olyan okból, amelyért felelős
késedelembe esik beleértve az átadás-átvételi eljárás során észrevételezett hibák, hiányok
kijavítására tűzött póthatáridő megszegését is úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett.
A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a
—nettó vállalkozói díj 1%-a, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20%-a. A kötbérmaximum
elérése esetén ajánlatkérő jogosult
anéllcül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene a
szerződést az Ajánlattevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani
vagy a szerződéstől elállni, amely okán a nyertes ajánlattevő meghiÚsulási kötbérfizetésre lesz
kötelezett. Ajánlattevőt a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
-

-

-

-

-

—

—

Ajánlatkérő a Kbt. 135. ~ (6) bekezdése alapján jogosult a lejárt nem vitatott késedelmi kötbér
összeget a vállalkozói díjjal szemben beszámítani.
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Meghiúsulási kötbér: Ha a szerződés teljesítése Olyan okból, amiért nyertes Ajánlattevő
felelős, megbiúsul vagy Ajánlattevő a teljesítést megtagadja vagy a szerződésből eredő
kötelezettségeit súlyosan megszegi, a jelen szerződés szerinti nettó váflalkozói díj 20 %-ánalc
megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fIzetni. A meghiúsulási kötbér érvényesítése
a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. * (1) bekezdés).
A késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttesen nem érvényesíthető nyertes Ajánlattevővel
szemben.
Jótállás: Időtartama a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 36 hónap.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajótállás a teljes kivitelezésre vonatkozik.
Jótállási biztosíték: mértéke a ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 3 % -a, amely a
szerződés teljesítésének —sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától a jótállási kötelezettség
lejárata napjáig tart. A jótállási biztosítékot a szerződés teljesítésének időpontjában kell
rendelkezésre bocsátani. A jótállási biztosíték nyújtható a nyertes ajánlattevő választása
szerint a Kbt. 134. ~ (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján meghatározott módon.
-

-

-

Ajánlattevőnek a Kbt. 134. ~ (5) bekezdése szerint nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a
jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
A szerződést megerősítő kötelezettségek részletes ismertetését
dokm~entumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

a

közbeszerzési

14.
Az alánlati biztosíték előírására, valamint a szerzó’désben megkövetelt biztosítékokra
vonatkozó információi’:
Az I-III. részek tekintetében:
Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához nem köti.

15.

További információi’:
Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást
kaphat a Kbt. 73. ~ (4) bekezdés szerinti azon követehnényekről, amelyeknek a teljesítés
során meg kell felelni.
Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkafelügyeleti Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, H: 481.
Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002
Fax: (06 1) 795-0884
Email: 1nunkafelugveleti-foo~nRm. gov.hu
Egyenlő Bánásmód Hatóság
Levélcím: 1024 Budapest, Margit kit. 85.
Telefon: (06 1) 336 -7843
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Fax: (061)336—7445
E-mail: ebh(~ebh.2ov.hu
Honlap: www. e~venlobanasmod.hu
Jász-Nagykun-Szohiok Megyei Kormányhivatal
Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2
Levelezési cím; 5001 Szolnok, Pf. 111.
Telefon: (56) 795-728
Fax: (56) 795-789
E-mail: titkarsa~~iasz. gov.hu
Országos Közegészségügyi Intézet
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Telefon: (06 1) 476 1100
E-mail: igaz~atosa2ü~oki.antsz.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Telefon: 1/301-2900
Fax: 1/301-2903
http://www.mbfh. huJhu/
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HI.

MŰSZAKI LEÍRÁS
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MŰSZAKI LEÍRÁS
Ajánlatkérő a kivitelezési tervdokumentációt tartalmazó műszaki dokumentációt és
műszaki leírást külön dokumentumokban a közbeszerzési dokumentumok részeként
bocsátja rendelkezésre.
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IV.

SZERZŐDÉSTERVEZET
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VÁLLALKOZÁSI

SZERZŐDÉS

(tervezet)
Jászboldogháza Községi Önkormányzat
Székhely:
Adószám:
Törzskönyvi azonosító szám:
KSH statisztikai számjel:
Pénzforgalmi számlaszám:
Számlavezető pénzintézet neve:
E-mail:
Képviselő neve:

5144 Jászboldogháza, Rákóczi Út 27.

Szűcs Lajos polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről a
[...]

Székhely:
Adószám:
Pénzforgalmi számlaszáma:
Számlavezető pénzintézet neve:
Cégjegyzékszám:

NUJ szám:
Képviselő neve:
Képviselő címe:
Képviselő elérhetősége:
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartási száma,
mint vállalkozó (a továbbiakban: „VáHalkozó”),
a továbbiakban, mint Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1

Előzmények
1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő 2018. március hó
napján a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) rögzített feltétel
fennállása alapján, nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 115. ~ szerinti közbeszerzési
eljárást indított „Vállalkozási szerződés „Komplex energetikai fejlesztés a
jászboldogházi közintézményekben” című, TOP-3.2.1-15-’JNI-2016-00009
azonosító
számú
projekt
kivitelezési munkálatainak elvégzésére”
megnevezéssel. Vállalkozó, mint ajánlattevő a közbeszerzési eljárás
része
vonatkozásában a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be.
1.2. Az 1.1 pontban meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó
került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a közbeszerzési eljárás
része
vonatkozásában a 2018
hó
napján megküldött eljárás eredményéről szóló
összegezés tanúsága szerint.
...
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1.3. Jelen szerződés 1. sz. mellékletét a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata, 2.
sz. mellékletét a Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvénye képezi, akkor is,
amennyiben azok valamelyike nem kerül fizikailag csatolásra.
2

A szerződés táraya., tartalma, teljesítés helye
2.1. Jelen szerződés tárgya építési beruházás a TOP-3.2.l-15-JNI-2016-00009 azonosító
számú projekt keretében „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi
közintézményekben”. Ennek megfelelően Megrendelő megrendeli, Vállalkozó
pedig elvállalja ezen kivitelezési munlcák elvégzését a Felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban és jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint.
2.2. Felek rögzítik, hogy az építési beruházás megvalósításának műszaki paramétereit,
valamint
a hatályos jogszabályok
szerinti tartalommal
rendelkező
tervdokumentációkat, az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
2.3. A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322
5144. Jászboldogháza, Kossuth Lajos utca 1.
5144. Jászboldogháza, Petőti Sándor utca 8.

3

A teljesítés határideje
3.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba.
A szerződés teljesítésének határideje (az adott rész tekintetében irreleváns rész
törlendő):
I resz vonatkozasaban A szerzodes alairasatol szamitott 165 nap
II resz vonatkozasaban A szerzodes alairasatol szamitott 165 nap
III resz vonatkozasaban A szerzodes alairasatol szamitott 165 nap
A teljesites hatarideje nem tartalmazza a muszaki atadas-atvetel idotartamat, amely
30 naptári nap.
3.2. A munkaterület átadására a tárgyi építési beruházás keretében az intézmény
vezetőjével és Megrendelővel egyeztetett időpontban kerül sor.
3.3. Vállalkozó előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult. Vis-maior (előre nem látható
és elháríthatatlan természeti katasztrófa, illetve társadalmi esemény) esetén a
teljesítési határidőt a Felek méltányosan meghosszabbíthatják.
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4

Vállalkozói díj
4.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért
Ft+AFA, azaz
forint+AFA vállalkozói díj
illeti meg a közbeszerzési eljárás
része vonatkozásában.
4.2. A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott átalánydíjért teljes körűen
vállalkozik a szerződés tárgyának megvalósítására. A szerződésben nevesített
jogcímeken felül Vállalkozó egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt.
4.3. A 4.1. pont szerinti vállalkozói díj a közbeszerzési eljárásban kiadott Felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban előírt minőségben elvégzett munkákra
vonatkozik. Jelen átalánydíjas megállapodás alapján Vállalkozó kötelezettséget
vállal a teljes mennyiségért és hiánytalanságért, Főleg azon tételek esetében,
amelyek nincsenek előírva a közbeszerzési dokumentumokban, viszont a szakmai
szokások és előírások szerint hozzátartoznak a szerződés tárgyának kifogástalan,
teljes körű kivitelezéséhez, melynek eredményeképpen rendeltetésszerű és
biztonságos használatra alkalmas a megépített létesítmény. Vállalkozó köteles
külön díj felszámítása nélkül elvégezni mindazokat a munkákat, amelyeket a
létesítmény használatbavételi engedélyezési eljárása során a hatóságok,
szakhatóságok, közüzemi szolgáltatók és közműszo lgáltatók a használatbavétel
feltételeként előírnak. Vállalkozó kijelenti, hogy az átalányárat a feladat és a
helyszín ismeretében adta meg, az árat az esetleg előre nem látható munkákra,
ráfordításokra és körülményekre, mewe az esetleges műszaki és igényszintbeli
bizonytalanságokra tekintettel határozta meg.
4.4. Felek rögzítik, hogy a 4.1. pont szerinti díj kötött, azon a Felek a szerződés hatálya
alatt nem változtathatnak.

5.

Építési napló
5.1. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás
része vonatkozásában a munka
megkezdésekor köteles papír alapú építési naplót (a továbbiakban: napló) nyitni
és azt naprakészen vezetni.
...

5.2. Vállalkozó naplót a munkaterület átadás-átvételének időpontjától köteles vezetni. A
naplóban kell a Munkák megvalósításával, a Megrendelő helyszíni eHenőrzésével
és vizsgálatával kapcsolatos bejegyzéseket megtenni.
5.3. A naplóba bejegyzéseket a helyszíni képviselettel megbízottak közül csak azok
tehetnek, akiknek neve a naplóban feltüntetésre került. A munka teljesítése során a
kapcsolattartás a naplóban történik.
6

Teljesitési2azolás. átadás-átvételi eljárás
6.1. Megrendelő műszaki ellenőre a szerződés (rész)teljesítésének elismeréséről vagy az
elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó (rész)teljesítéséről szóló írásbeli
értesítés kézhezvételétól számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni
(rész)teljesítési igazolás a Kbt. 135. * (1) bekezdésében foglaltak alapján.

22

6.2. A (rész)munkát Vállalkozó annak elkészültét követően köteles készre jelenti
Megrendelőnek. Ennek során Vállalkozó igazolja, hogy a munka a szerződésben
meghatározott követelményeknek megfelelően, hiány- és hibamentesen elkészült.
Az átadás-átvétel Célja annak megállapítása, hogy a Vállalkozó által elvégzett
kiviteli munka teljesíti-c az előzetesen megfogalmazott és rögzített műszaki
követelményeket, az érvényben lévő szakhatósági előírásokat, megfelel-e a jelen
szerződésben Írt egyéb követelményeknek, valamint alkalmas-e rendeltetésszerű
használatra.
6.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a munka átadás-átvétele a teljesítési helyen,
műszaki ellenőr bevonásával történik.
6.4. Vállalkozó a munkát akkor köteles készre jelenteni, amikor a kivitelezői feladatot
szerződésszerűen elvégezte, minden teljesítéshez szükséges, e-naplóba is feltöltött
dokumentumot (minősítési dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek
bizonylatai, energetikai tanúsítvány, kezdési és karbantartási utasítás,
megvaló sulási tervdokumentáció, oktatási jegyzőkönyvek, üzemeltetési utasítások
és/vagy amit a vonatkozó jogszabályok előírnak) 2 példányban papír alapon átadott
Megrendelő részére és Megrendelő kezelő személyzetét kioktatta.

6.5.

Az átadás-átvételi eljárás során a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben a
Megrendelő kifogásait rögzítheti és a hibák, hiányok kijavítására póthatáridőt
adhat, illetve a Vállalkozó köteles póthatáridőt vállalni. A kijavítás után a Felek
ismételten lefolytatják az átvételi eljárást, melyre ugyanezen szabályok irányadóak.
Amennyiben a póthatáridő letelte után a Megrendelő a hibajegyzék vállalkozónak
való megküldésével továbbra is hibás teljesítést állapít meg, úgy a szerződés 8.1.
pontja szerinti mértékű késedelmi kötbér fizetésére kötelezi vállalkozót a hiba
kijavításáig. A Vállalkozó az esetleges teljesítési hibákért a Megrendelővel
szemben akkor is felelős, ha a Megrendelő a teljesítést elfogadta. A Vállalkozó
jótállását, szavatosságát és kártérítési felelősségét nem korlátozza és nem zárja ki
az, hogy a teljesítés igazolása során Megrendelő nem tesz kifogást a Vállalkozó
szerződéses kötelezettségeinek telj esítésével kapcsolatban.

6.6. Az építési munkák átvételének feltétele a megvalósulási és minősítési
dokumentáció elkészítése és átadása Vállalkozó részéről, a sikeres és kikötésmentes
műszaki átadás-átvételről szóló jegyzőkönyv és a kivitelezői, felelős műszaki
vezetői nyilatkozat. A Megrendelő műszaki ellenőre a szerződésszerű (hiba-és
hiánymentes) teljesítésről az átadás-átvételi eljárást követő 15 napon belül
teljesítési igazolást állít ki.

6.7. A szerződés tárgyának kárveszélye a Vállalkozóról a Megrendelőre a hiány- és
bibamentes átadás-átvételre vonatkozó jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg száll
át.
6.8. Vállalkozó köteles a beruházás átadásáról a Megrendelőt Írásban értesíteni a
műszaki átadás-átvétel tervezett időpontja előtt 8 munkanappal. Ennek
elmulasztásából eredő, Megrendelőt érintő károkért Vállalkozó kártérítési
felelősséggel tartozik.
7

Fizetési, számlázási feltételek
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7.1 A jelen szerződés összegének fmanszírozása a közbeszerzési eljárás I. részének
finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, valamint a Magyar Allam
Központi Költségvetési Előirányzatábál történik.
Projekt címe: „Komplex energetikai fejlesztés a j ászboldogházi közintézményekben”
című, TOP-3 .2.1-1 5-JNI-20l 6-00009 azonosító számú projekt
Projekt azonosítószáma: TOP-3.2. l-l 5-JNI-20l 6-00009 azonosító számú projekt
A támogatás intenzitása: 100

%.

A finanszírozás formája: utófinanszírozás
/
A jelen szerződés összegének finanszírozása a közbeszerzési eljárás II. részének
finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, valamint a Magyar Allam
Központi Költségvetési Előirányzatából történik.
Projekt címe: „Komplex energetikai fejlesztés a j ászboldogházi közintézményekben”
című, TOP-3 .2.1-l 5-JNI-20 16-00009 azonosító számú projekt
Projekt azonosítószáma: TOP-3.2. l-l 5-JNI-20l 6-00009 azonosító számú projekt
A támogatás intenzitása: 100

%.

A finanszírozás formája: utófinanszírozás
I

A jelen szerződés összegének finanszírozása a közbeszerzési eljárás IL részének
finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, valamint a Magyar Allam
Központi Költségvetési Előirányzatából történik.
Projekt címe: „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi közintézményekben”
című, TOP-3.2.l-15-JNI-2016-00009 azonosító számú projekt
Projekt azonosítószáma: TOP-3 .2.1-l 5-JNI-201 6-00009 azonosító számú projekt
A támogatás intenzitása: 100

%.

A finanszírozás formája: utó finanszírozás
7.2. A vállalkozói díj kifizetésére Megrendelő által teljesítési igazolással elismerten, a
biba és hiánynentes, szerződésszerű teljesítést követően a Ptk. 6:130. ~ (l)-(2)
bekezdés, illetőleg a Kbt. 135. ~ (1) (3) és (5) bekezdés alapján átutalással kerül
sor. Abban az esetben, ha Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. *-ban, valamint a 32/B. *-ban
meghatározottak szerint kerül sor az ellenszolgáltatás teljesítésére.
—
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7.3. A kifizetés a 2014—2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.)
Kormányrendeletnek megfelelő en történik.
7.4. Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. ~ (2) bekezdésében foglaltak
alapján 1 (egy) darab előlegszámla, valamint 4 (négy) darab számla, azaz 3 (három)
részszámla és 1 (egy) végszámla benyújtására ad lehetőséget.
7.5. Megrendelő a Kbt. 135. ~ (7) és (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt
teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg mértékben biztosítja az
előleg igénybe vételét. Az előleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
30. * (1) bekezdése szerint legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15
napon belül kerül sor. Az előleg elszámolása 100 %-ban a 3. részszámlában
történik.
—

7.6. Vállalkozó a részszámlák benyújtására az alábbiakban meghatározottak szerint
jogosult:
-

-

1. részszámla benyújtására Vállalkozó az építési-kivitelezési munka 25%-os
készültségi szintjének elérésekor jogosult a nettó szerződéses ellenérték 25 %ának megfelelő mértékben,
2. részszámla benyújtására Vállalkozó az építési-kivitelezési munka 50%-os
készültségi szintjének elérésekor jogosult a nettó szerződéses ellenérték 25
ának megfelelő mértékben,
3. részszámla benyújtására Vállalkozó az építési-kivitelezési munka 75 %-os
készültségi szintjének elérésekor a jogosult a nettó szerződéses ellenérték 25
%-ának megfelelő mértékben,
%-

-

Vállalkozó a végszámlát a 100%-os készültségi szint elérésekor, a sikeres
műszaki átadás-átvételt és a munkaterület rendeltetés szerinti Megrendelőnek
történő birtokba adását követően az ajánlatkérő által igazolt teljesítés alapján
jogosult benyújtani a nettó szerződéses ellenérték 25 %-ának megfelelő
mértékben.
7.7. Tekintettel arra, hogy az I-III. rész vonatkozásában tárgyi munka nem
engedélyköteles építési tevékenység, Vállalkozó köteles Figyelembe venni az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. * rendelkezéseit, amely
alapján az AFA-t Vállalkozó fizeti meg
7.8. Amennyiben a Vállalkozó a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz
eleget, az ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért az
Megrendelő nem vállal felelősséget. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk.
6:155. ~‘azirányadó.
7.9. Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.
7.10. A szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint.
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7.11. A számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről és az általános forgalmi adóról
szóló törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi
előírásoknak. A szánilán fel kell tüntetni a Kedvezményezett teljes nevét, a projekt
azonosító számát, valamint a teljesített munkarészeket a támogatási szerződés
kapcsán elszámolható feladatokkal összhangban.
7.12. Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, az a számla
kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonja maga után, és az ebből eredő
Megrendelőnél vagy harmadik személynél felmerülő károkért Vállalkozót terheli a
felelősség.
7.13. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek
tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli.
7.14. A Kbt. 136. ~ (1) bekezdésének megfelelően Vállalkozó
a) nem fizethet, illetve számomat el a szerződés teljesítésével összernggésben
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdése
szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
8.

Szerződéssze2és és jopkövetkezményei

8.1. Késedelmi kötbér: Amennyiben Vállalkozó az eljárás eredményeként megkötött
szerződés teljesítése során a teljesítési határidő tekintetében olyan okból, amelyért
felelős késedelembe esik beleértve az átadás-átvételi eljárás során észrevételezett
hibák, hiányok kijavítására tűzött póthatáridő megszegését is úgy késedelmi kötbér
megfizetésére kötelezett. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett
napja után naptári naponként a —nettó vállalkozói díj 1%-a, de legfeljebb a nettó
vállalkozói díj 20%-a. A kötbérmaximum elérése esetén Megrendelő jogosult anélkül,
hogy érdekmúlását bizonyítania kellene a szerződést Vállalkozóhoz intézett egyoldalú
nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni, amely okán
Vállalkozó meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. Vállalkozót a késedelmi kötbér
megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
-

-

-

-

-

—

—

8.3.

Meghiúsulási kötbér: Ha a szerződés teljesítése olyan okból, amiért Vállalkozó felelős,
meghiúsul vagy Vállalkozó a teljesítést megtagadja vagy a szerződésből eredő
kötelezettségeit súlyosan megszegi, a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj 20 %ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér
érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. * (1)bekezdés).

8.4. A késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttesen nem érvényesíthető Vállalkozóval
szemben.
Megrendelő a Kbt. 135. ~ (6) bekezdése alapján jogosult a lejárt nem vitatott
késedelmi kötbér összeget a vállalkozói díjjal szemben beszámitani.
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8.5. Amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért Megrendelő felelős,
Vállalkozó jogosult a szerződés megszűnésének időpontjáig elvégzett munkák
felmerült költségeinek ellenértékére.
9. Szavatossá2, jótáHás., jótállási biztosíték
9.1.

Vállalkozónak a kivitelezési munkák befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a
beruházást a Megrendelő adatszolgáltatása, valamint az ajánlattételi felhívás, a
közbeszerzési dokumentumok és műszaki leírás alapján, a hatályos jogszabályokban
meghatározott előírások és szabványok, illetve a szakma általánosan elfogadott
szabályai és szokásai betartásával, a Ptk. 6:123 * rendelkezéseire Egyelemmel
készítette el.

9.2.

A Vállalkozó jótállási kötelezettségének időtartama: 36 hónap. A jótállás kezdő
időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételének napja. Amennyiben a jótállás
tekintetében jogszabály a fentieknél magasabb mértéket, vagy hosszabb kötelező
alkalmassági időt határoz meg valamely munkarész tekintetében, akkor a vonatkozó
jogszabály előírásait kell alkalmazni.

9.3.

Jótállási biztosíték mértéke az ÁFA nélkül számított
ellenszolgáltatás 3 % -a,
amely a szerződés teljesítésének —sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától a
jótállási kötelezettség lejárata napjáig tart. A jótállási biztosítékot a szerződés
teljesítésének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A jótállási biztosíték
nyújtható Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. ~ (6) bekezdés a) pontjában
foglaltak alapján meghatározott módon.
-

-

-

9.3.

A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek
kijavítását 10 naptári napon belül köteles megkezdeni és műszakilag indokolt
időtartamon belül befejezni. A jótállási igény a jótállási hatáidőben érvényesíthető,
amelynek kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja.
Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására
megfelelő
hatáidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől
számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő
már eltelt.
Üzemeltetést gátló hiba felmerülése esetén, amennyiben Megrendelő soron kívüli
intézkedést kér Vállalkozótól és a jelzett hiba kijavítására Vállalkozó a felhívásban
rögzített időben nem intézkedik, Úgy Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval
elvégeztetnie. Ha a jótállási időtartamon belül észlelt hibák kijavítását a Vállalkozó a
meghatározott határidőn belül nem teljesíti, akkor is jogosult a Megrendelő a munkát a
jótállási biztosíték terhére más vállalkozóval elvégeztetnie. A javítás (pótlás) költségét
a Vállalkozó utólag nem vitathatja.
-

-

9.4.

Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljáráskor még nem jelentkező, vagy az eljárás
lezárását követően felmerülő hibák esetén, a szavatossági és a garanciális igények
érvényesítése céljából utó-felülvizsgálati eljárást folytat le, melynek tervezett
időpontja a végteljesítést követő 12. hónap.
Az utó-felülvizsgálati eljárás során észlelt üzemeltetést gátló hiba felmerülésének
esetén, Megrendelő soron kívüli intézkedést kér Vállalkozótól, amennyiben a jelzett
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hiba kijavítására Vállalkozó a felhívásban rögzített időben nem intézkedik, Úgy
Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetnie. Ha az utó
felülvizsgálati eljárás során észlelt hibák kijavítását a Vállalkozó a meghatározott
határidőn belül nem teljesíti, akkor is jogosult a Megrendelő a munkát a jótállási
biztosíték terhére más vállalkozóval elvégeztetnie. A javítás (pótlás) költségét a
Vállalkozó utólag nem vitathatja.
10 Felek jogai és kötelezettséEei
10.1. A Felek megállapockak abban, hogy a jelen szerződés megfelelő teljesítése
érdekében egymással szorosan együttműködnek, a jelen szerződésből származó
esetleges vitákat jó szándékkal, az együttműködés ás a kölcsönös egyetértés
szellemében, közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni.
10.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződéshez kapcsolódó műszaki
kivitelezési kérdésekben, a munkák átadás-átvételénél felmerülő szakmai
kérdésekben a Megrendelő műszaki ellenőre jogosult eljárni. A Vállalkozó
tudomásul veszi továbbá, hogy a kijelölt műszaki ellenőr műszaki kivitelezési
szakkérdésekben, ideértve az ezzel összefüggő lebonyolítási feladatokat is, a
Megrendelő helyett és képviseletében jogosult nyilatkozatot tenni, a Vállalkozót
nyilatkozattételre felhívni, bármikor a kivitelezés zavarása nélkül helyszíni
ellenőrzést végezni, az átadás-átvétehél közreműködni.
10.3. Jelen szerződés teljesítése vonatkozásában kapcsolattartásra az alábbi személyek
jogosultak:
10.3.1.
Megrendelő részéről:
Néw
Cínr
Telefonszánr
e-mail cím
Megrendelő műszaki ellenőre:
Név: ARTECHO 2002 Bt Tóth Szabolcs
Cím: 5100 Jászberény, Rezeda űt 11.
Telefonszám:
e-mail cím: szabolcs.tothl ®gmail.com
kamarai nyilvántartási szám: 16-5109
Megrendelő teljesítés igazolás kiállítására jogosult tagja.
10.3.2.
Vállalkozó részéről:
Név
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Cínr.
Telefonszánr.
e-mail cím.

Felelős műszaki vezető:
Név~

Cínr
Jogosultság sr
Telefonszánr
e-mail cím
A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É
felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési
kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje
hónap
10.3.3.
Felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést
vagy más
közlést az e-naplóban rögzítik vagy egyéb esetben írásban kötelesek megküldeni
a másik fél részére személyes kézbesítéssel; vagy postán ajánlott küldeményként;
vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesítés időpontjának személyes kézbesítés
esetén a címzett Fél általi személyes átvétel időpontját, telefax esetében a sikeres
küldést igazoló adási jelentésben szereplő időpontot, ajánlott postai küldeménynél
az átvétel napját, sikertelen kézbesítés esetén a levél postai visszafordításának a
napját, míg e-mailes értesítés esetén a címzett Fél szerverére történő megérkezés
időpontját kell figyelembe venni.
—

—

10.4. A jelen szerződés körébe tartozó munkáknál a Vállalkozó feladata a munkarend
kialakítása, a felelős műszaki vezetés, a hatályos jogszabályok szerinti biztonságos
munkavégzés, a vagyonvédelem, illetve a tűzvédelem feltételeinek biztosítása.
10.5. VáHalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a kivitelezés teljes időtartama alatt
jogosult az építés folyamatos figyelemmel kísérésére, az építési területre képviselői
vagy szakértői útján bemenni, az építési munkálatokat ellenőrizni.
10.6. Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek jogában áll a munka véghatáridejének
tartása, a műszaki feltételek betartása érdekében a munkákat bármikor ellenőrizni,
észrevételt tenni, az eltakarásra kerülő munkákat az eltakarás előtt ellenőrizni.
10.7. Vállalkozó az építési munkaterületet köteles előírásszerűen körülhatárolni,
Figyelmeztető táblákkal ellátni.
10.8. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem
terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé.
Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles
őt erre Figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását
fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő
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utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles
megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági
határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy
vagyonát.
10.9. A munkavégzés során Vállalkozónak a helyszínt szabadon kell tartania minden
szükségtelen akadálytól és minden fölösleges anyagot a környezetvédelmi
előírásoknak megfelelő gondossággal és a magyar szabvánnyal összhangban kell
tárolni.
10.10. Vállalkozó köteles a munkák során a környezet védelme érdekében elvárható
gondossággal eljárni.
10.11. Vállalkozó a helyszínről a hulladékot és feleslegessé vált anyagait rendszeresen
elszállítja, az építés környékét rendezett állapotban adja át. Vállalkozónak az építési
munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségét naprakészen kell
vezetnie, és a Megrendelőt értesítenie kell, ha az építési-bontási hulladék
mennyisége eléri az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
szóló jogszabályban előírt küszöbértéket.
Amennyiben bármely hulladék anyagi minősége szerinti csoportban a keletkező
építési vagy bontási hulladék mennyisége meghaladja a 45/2004. (VII. 26.) BM—
KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletben foglalt mennyiségi küszöbértéket,
Vállalkozó köteles az adott csoporthoz tartozó hulladékot
a hulladék további
könnyebb hasznosíthatósága érdekében a többi csoporthoz tartozó hulladéktól
elkülönítetten gyűjteni mindaddig, amíg a hulladékot a kezelőnek át nem adja.
—

—

A Vállalkozó a saját tevékenységéből származó hulladékokat, szemetet a
munkaterület kijelölt helyein
környezetszennyezést kizáró módon
köteles
gyűjteni.
-

-

A nem hasznosított vagy nem hasznosítható építési és bontási hulladék kizáró lag
inert vagy nem veszélyeshulladék-lerakón helyezhető el a hulladéklerakás
szabályainak betartásával.
A bontott anyagokat, építési törmeléket, egyéb hulladékot, illetve aszfaltot
Vállalkozónak a munkaterületről történő levonulás előtt össze kell gyűjtenie,
bizonylatolnia kell, és dokumentálva el kell szállítania, a hulladékgazdálkodásról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015 (VIII.?.) Konn rendelet
szerint.
A munkagépek által okozott olajfoltokat azonnal meg kell szüntetni. A szennyezett
felitató anyag veszélyes hulladék, Így kezeléséröl szintén a vonatkozó jogszabály
szerint kell gondoskodni.
10.12. A munkavégzés során Megrendelő vagy harmadik fél ingatlanaiban, ingóságaiban
bekövetkezett kárért Vállalkozó felel.
Vállalkozó feladata a munkaterület, valamint az igénybevett közterület járda,
úttest, stb. folyamatos tisztán tartása.
—

—
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10.13. Váflalkozó a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozó bevonására jogosult a
Kbt. 138. * (2)
(5) bekezdésére figyelemmel. Felek a Kbt. 138. * (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően rögzítik, hogy a jelen Szerződés
teljesítése során az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a
szerződés értékének 65 %-át.
—

10.14. Vállalkozó alvállalkozó igénybe vétele esetén köteles Megrendelőt előzetesen
értesíteni a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók adatairól, valamint köteles
bejelenteni a kivitelezési munkák azon részeit is, amelyeknek teljesítéséhez az
alvállalkozót igénybe kívánja venni.

10.15. A szerződéstől eltérő munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kár esetén Vállalkozó
köteles alvállalkozóját figyelmeztetni, illetve utasítani, vagy a munkát
felfüggeszteni. A Vállalkozó az általa igénybevett alvállalkozókért teljes körű és
korlátlan (objektív) felelősséggel tartozik, tevékenységükért, mint sajátjáért felel.
10.16. Vállalkozó a beépített anyagok minőségét az érvényes rendeletek és szabványok
szerint garantálja, és azt minőségtanúsítvánnyal, illetve a beépítésre került építési
termékek gyártói teljesítmény nyilatkozatával igazolja. A szükséges bizonylatokat
Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás befejezésével egy időben átadja a
Megrendelő képviselőjének. (Megrendelő ilyen irányú kérése esetén a Vállalkozó
köteles a szükséges dokumentumokat az átadás-átvételi eljárást megelőzően is
bemutatni a Megrendelő képviselőinek.)
10.17. A Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak mindenben
megfelelő, hiba- és hiánymentes teljesítésre, valamint a teljesítési határidők
szigorú betartására.
10.18. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről
a Megrendelőt Írásban haladéktalanul értesíteni, és egyben lehetősége szerint
azokat haladéktalanul megszüntetni, elhárítani.
10.19. Vállalkozó köteles a vállalt munkát a vonatkozó szabályok, hatósági előírások és
engedélyek, valamint egyéb szakmai követelmények szerinti tartalomban és
minőségben szolgáltatni, a megállapodott határidőig elkészíteni.
10.20. Etlenőrzések és vizsgálatok
Megrendelőnek, műszaki ellenőrének jogában áll megvizsgáini a beépített
anyagokat és berendezési tárgyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerződésben
foglalt feltételeknek.
• Amennyiben a megvizsgált termékek nem felelnek meg a műszaki feltételeknek,
úgy a Megrendelő azokat visszautasíthatja, és a Vállalkozó köteles
térítésmentesen kicserélni a visszautasított termékeket, vagy megtenni a
szükséges módosításokat, hogy a termékek / kivitelezés megfeleljenek a műszaki
feltételeknek.
A Megrendelőnek és Műszaki ellenőrnek joga, hogy folyamatosan figyelje és
ellenőrizze a jelen megállapodás szerint folyó összes munkát, és észrevételeit az
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építési naplóban Írásban jelezze a Vállalkozó felé. Technológiai és munkavédelmi
előírások súlyos megsértése esetén a Műszaki ellenőr leállíthatja a munkavégzést.
10.21. Többletmunka: A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát
képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az
olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas
megvalósítása nem történhet meg. Vállalkozó ezen többletmunka elszámolására
nem jogosult.
A többletmunka utólag csak akkor számolható el, ha a vállalkozó által készített
árazott tételes költségvetési kiírásban a tétel szerepelt, de a mennyiség előre nem
látható műszaki szükségességből növekedett. Ebben az esetben a többletmunka
elszámolása a költségvetési árakon történik. A Vállalkozó 3 napon belül köteles
felmérési naplót és költségvetést készíteni a felmerülő többletmunkákról.
Megrendelő műszaki ellenőre S inunkanapon belül köteles az átadott
dokumentációt felülvizsgáhii.
10.22. Vállalkozónak a munkaterület átvétele után 8 nappal el kell készítenie a 191/2009.
(IX. 15.) Komi. rendelet 22. ~ (3) bekezdés a) pontjában megjelőlt
munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet, az építmények és a közművek
összefüggéseinek áttekintését szolgáló elrendezési és időbeli fázisterveket,
valamint a Mintavételi és megfelelőségi tervet és a Technológiai utasítást az
elkészült munkarészek, az elkészült munka niinősítésének tanúsításához.
10.23. A Vállalkozó feladata a munkájához szükséges szociális létesítmények, tároló
területek és egyéb melléklétesítmények, közművek kialakítása, valamint
vállalkozásának befejezésekor ezek elbontása, elszállítása. Vállalkozói feladat a
kivitelezési munkákhoz szükséges valamemiyi segédszerkezet (különösen dúcolat,
áliványzat technikai eszköz és munkahelyi berendezés) telepítése, helyszínen
tartása, mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő
eltávolítása.
10.24. Felelősségbiztosítás:
Vállalkozó a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 26.* előírása alapján köteles
felelősségbiztosítással rendeUcezni legkésőbb a szerződéskötés időpontjára. A
jelen munkára külön kötött szerződés esetén legalább 20.000.000,- Ft/év és
legalább 10.000.000,- Ft/káresemény értékig terjedő fedezetet nyújtó teljes körű
építési-szerelési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. Meglévő állandó
felelősségbiztosítás esetében a biztosítást ki kell terjeszteni jelen építési
beruházásra úgy, hogy az a Vállalkozó folyamatban levő kivitelezési munkáira
kellő fedezetet nyújtson.
A Vállalkozó az érvényes és hatályos felelősségbiztosítás fennállását
a jelen
szerződés általa történő aláírásának napján, választása szerint a következőképpen
igazolhatja
a jelen szerződés tárgyára kötött biztosítást igazoló biztosítási kötvény
egyszerű máso latával, vagy
a meglévő biztosítás kiterjesztése esetén a biztosítási kötvény egyszerű
másolatával és a biztosító által kiadott fedezetigazolás egyszerű másolatával,
—

-

-

-

-
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amely tartalmazza, hogy a Vállalkozó a meghatározott kötvény szám alatt a
biztosítónál a feciezetigazolásban megadott felelősségbiztosítási fedezettel
rendelkezik, melynek hatálya kiterjed a fedezetigazolásban megadott munkára
és értékre.
A felelősségbiztosítás megléte és annak előző pont szerinti igazolása a
szerződéskötés feltétele.
Amennyiben a Vállalkozó az általa történő szerződéskötéssel egyidejűleg nem adja
át a Megrendelőnek vagy nem az előzőekben részletezett tartalommal nyújtja be a
teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítás fennállásának igazolását, úgy a
Megrendelő nem köteles a szerződés aláírására, és az emiatt bekövetkező
késedelemért a Vállalkozót terheli a felelősség.
Ez esetben Vállalkozónak sem kártérítési felelősséggel, sem kártalanítással nem
tartozik, jogosult azonban a VállaUcozóval szemben érvényesíteni az elállásból
eredő kárainak megtérítését. Megrendelő ezt egyben a Vállalkozó szerződéskötéstől
való visszalépésének minősül, és Megrendelő jogosult a következő, a jelen
szerződés I. pontjában hivatkozott közbeszerzési eljárásban legkedvezőbb ajánlatot
tevővel szerződést kötni, amennyiben azt az ősszegezésben megjelölte.
10.25. Vállalkozó kötelessége az építési munkaterület őrzése, az építési munkaterület
körülkerítése. Vállalkozó kötelessége annak biztosítása, bogy az építési
munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, akik a vállalkozói
nyilvántartásban szerepeinek, illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és az építési
napló által igazoltan részt vesznek a napi munkában, annak ellenőrzésében és
irányításában.
11 A szerződés módosítása és me2szűnése
11.1. A Szerződés csak a Kbt. szerződésmódosításra irányadó rendelkezései (Kbt. 141.
szerint módosítható.
Ha a Szerződés aláírására jogosult személyében időközben változás áll be, a másik
Fél jogosult a változással érintett Féltől a változás jogszerűségét alátámasztó irat
(cégbírósági végzés vagy meghatalmazást tartalmazó irat) másolatát, indokolt
esetben az eredeti irat bemutatását kérni.
11.2. A jelen szerződés megszűnik, ha a Vállalkozó valamennyi kötelezettségét
hiánytalanul teljesítette, továbbá jelen pontban meghatározott esetekben és
feltételek mellett a Felek azonnali hatályú felmondásával, illetve jogszabály
erejénél fogva a jogszabályi feltételek bekövetkezése esetén.
Amennyiben a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit bármelyik fél súlyosan
megszegi, a sérelmet szenvedett másik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani egyoldalú írásbeli nyilatkozat útján, és követelheti a neki okozott kár
megtérítését, valamint a jelen szerződés szerinti egyéb szankciókat
különös
tekintettel
a
kötbérkövetelésekre
jogosult
érvényesíteni.
Súlyos
szerződésszegésnek minősül különösen, ha
a) Vállalkozóval szemben jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el,
—

—
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b) Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt törlési eljárás indul,
c) Vállalkozó bármilyen módon inegtéveszti Megrendelőt, vagy valótlan adatot
szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon káros hatással lehet a szerződéses
kötelezettségek teljesítésére,
d) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
e) Vállalkozó együttmííködési kötelezettségét tartósan elmulasztja, vagy egyébként
olyan magatartást tanúsít, mely sérti Megrendelő gazdasági, szakmai érdekeit,
f) Megrendelő vállalkozói díj fizetési kötelezettségével kilencven napot meghaladó
késedelembe esik,
g) titoktartási kötelezettségét bármelyik Fél megszegi,
h) a Vállalkozó megszegi a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekre, illetve
alvállalkozókra és teljesítési segédekre vonatkozó szerződéses vagy jogszabályi
előírásokat, vagy olyan személy vagy szervezet kerül bevonásra a teljesítésbe,
amellyel szemben összeférhetetlenség vagy kizáró ok áll ferm.
11.3. A szerződés megrendelő részéről történő felmondása a szerződésszegéshez fűződő
egyéb szankciók és jogosultságok gyakorlását nem zárja ki, illetve nem korlátozza.
11.4. Jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Felek kötelesek 30 napon
belül elszámolni egymással, amelynek keretében Vállalkozó köteles a részére
átadott valamennyi dokumentumot hiánytalanul átadni teljességi nyilatkozat
megtétele mellett.
11.5. Megrendelő a Kbt. 143. ~ (1) bekezdése alapján a szerződést felmondhatja, vagy a
Ptk.-ban foglaltak szerint a szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a
Kbt. 141. ~ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. *-ban foglaltak betartását, vagy
Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely
nem felel meg a Kbt. 139. *-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ
258. cildce alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából
eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a
bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
-

-

11.6. Megrendelő a Kbt. 143. ~ (2) bekezdése alapján köteles a szerződést felmondani,
vagy
a Ptk.-ban foglaltak szerint
attól elállni, ha a szerződés megkötését
követően Megrendelő tudomására jut, hogy Vállalkozó tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.
-

—

11.7. Megrendelő a szerződést a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés rendelkezéseire tekintettel
felmondja, ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon, amennyiben
a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés Ic)
pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
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b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. * (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
11.8. Az előzőek szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt
már szerződésszerűen teljesített szolgáltatás pénzbeli ellenértékére jogosult.
12 Titoktartás
12.1. Felek megállapodnak abban, hogy Jelen szerződés megkötése és teljesítése során a
Vállalkozó tudomására jutott valamennyi információ és adat üzleti titkot képez.
12.2. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat és
információkat jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértéket meghaladóan nem
használhatja fel, azokat a Megrendelő érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem
kezeiheti, harmadik fél számára semmilyen formában nem szo lgáltathatja ki, azok
kizárólag a Megrendelő tulajdonát képezik, valamint azokról kizárólag a
Megrendelő rendelkezhet. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az üzleti titoknak
minősülő adatok és információk illetéktelen harmadik személlyel történő szóbeli
közlése is nyilvánosságra hozatalnak minősül.
12.3. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy titoktartási kötelezettsége jelen
szerződés megszűnését követően is fennáll.
12.4. A 12. pontban foglalt kötelezettségek megszegéséből származó, a másik Felet ért
bizonyított kárt, az információt jogtalanul kiadó Fél köteles megtéríteni.
13 E~éb rendelkezések
13.1. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3. ~ (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható
szervezetnek minő sül.
13.2. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 43. ~ (1)-(2) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekből nyilvános adatnak
minősül.
13.3. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai,
a szerződés tárgyára vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, valamint Feleknek a
szerződés megkötése előtti írásbeli nyilatkozatai
különösen a közbeszerzési
eljárás során tett nyilatkozatok az irányadóak.
—

—

13.4. Ha a Felek a felmerült vitát nem tudják egymás között peren kívül rendezni, a vita
rendezése végett Magyarország hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
bíróságához forduhiak. A Felek a Szerződést magyar nyelven írták alá, és a
Szerződésre a magyar jogot tekintik irányadónak.
13.5. Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből Felek aláírása után 4 példány
Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illet. A felek a jelen szerződést többszöri
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átolvasás után, ás közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt az alulírott helyen és időben aláírják. Jelen szerződés hatályba
lépéséhez a szerződő felek képviselőinek aláírásán kívül más szerv, szervezet,
testület, hatóság ellenj egyzése, jóváhagyása nem szükséges.

Kelt: Jászboldogháza, 201

Megrendelő

‚201

Vállalkozó

Jelen szerződés az alábbi meHékletekkel együtt érvényes:
Mellékletek:
1.
2.
3.
4.
5.

számú melléklet: Vállalkozó ajánlata
számú melléklet: Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvénymásolata
számú melléklet: Atláthatósági nyilatkozat
számú melléklet: A Kbt. 138. * (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvállalkozó bevonás
számú melléklet: A Kbt. 136. ~ (2) bekezdés szerinti melléklet (adott esetben)
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4. sz. melléklet:
Kbt. 138. ~ (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvállalkozó bevonásáról

Alulírott

mint
a(z)
cégjegyzésre jogosult képviselője a „Vállalkozási
szerződés „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogbázi közintézményekben” című,
TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00009 azonosító számú projekt kivitelezési niunkálatainak
elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás
részének eredményeként kötött szerződés
teljesítéséhez az alábbi alvállalkozót vonjuk be:
‚

...

Szervezet
Cím
Telefon
Fax
E-mail

kij elentem,
hogy a „Vállalkozási szerződés „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi
közintézményekben” című, TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00009 azonosító számú projekt
kivitelezési munkálatainak elvégzésére tárgyú közbeszerzési eljárás
részében a szerződés
teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. ~ (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót.
...

Kelt-

év

hó

nap

cégszerű aláírás
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V.

NYII’ATKOZATMJJ%[TÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK
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TARTALOMJEGYZÉK
„Váflalkozási szerződés „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi
közintézményekben” című, TOP-3.2.1-15-.INI-2016-00009 azonosító számú projekt
kivitelezési munkálatainak elvégzésére”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Az a~ anlatban esatolando dokumentumok, nyilatkozatok
Oldalszam
Felolvasólap
Nyilatkozat_a Kbt._66._*_(2)_bekezdése_alapján
Nyilatkozat_a Kbt._66._~_(4)_bekezdése_alapj án
Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a kizáró okok tekintetében
Nyilatkozat a Kbt. 62. ~ (I) bekezdés k) pont kb) alpontja vonatkozásában
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 17. * (2) bekezdése szerinti nyilatkozat
Ajánlatot aláíró(k) aláirási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. * (1)
bekezdés szerinti aláírás-mintája
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre
jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó
és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás
Ajánlattevő
nyilatkozata,
hogy
cégügyében
van-e
folyamatban
változásbejegyzési eljárás
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolás
Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos
(konzorciális) szerződése
A_Kbt._66._~_(6)_bekezdés_szerinti nyilatkozat
A jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról szóló
nyilatkozat
Nyilatkozat a szakemberek jogosultságai, kamarai nyilvántartásba vétele
tekintetében
Ajánlattevő cégszerűen aláírt ajánlata teljes terjedelmében írásvédett (ielszó
nélkül olvasható, nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus
adathordozón (Pl.: CD vagy DVD)
Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy az adathordozón benyújtott
ajánlatának tartalma teljes mértékben megegyezik az általa benyújtott eredeti
megjelölésű ajánlat tartalmával
MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező személy
rendelkezésre állásra vonatkozó_nyilatkozata
MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező személy szakmai
önéletrajza
Szakember iskolai oklevelénekiokleveleinek egyszerű másolata
Cégszerűen aláírt árazott költségvetés
Nyilatkozat üzleti titokról
Nyilatkozat felelő sségbiztosításról
Ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentumok és a Kbt. szerinti kötelező
egyéb nyilatkozatok
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FELOLVASÓ LAP
„Vállalkozási szerződés „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi
közintézményekben” című, TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00009 azonosító számú projekt
kivitelezési munkálatainak elvégzésére”

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő telefonszáma:
Ajánlattevő faxszáma:
Ajánlattevő e-mail címe:
Ajánlattevő adószáma:
I. rész
1.

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint)

nettó

A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 1 1.) Korm.
2

rendelet szerinti MV-B felelős műszaki vezetői jogosultsággal
rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen
szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap)

3.

Előteljesítés időtartama (nap)

‚-

...

Ft

hónap

szakember neve:

...

nap

IL rész
1.

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint)
A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm.

2

rendelet szerinti MV-B felelős műszaki vezetői jogosultsággal
rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen
szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap)

3.

Előteljesítés időtartama (nap)

nettó

‚-

...

Ft

hónap

szakember neve:

...

nap
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III. rész
1.
~

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint)

nettó

A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm.
• 2

•.

rendelet szerinti MV-B felelős műszaki vezetői jogosultsággal
rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen
szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap)

[~.

Előteljesítés időtartama (nap)

.‚-

...

Ft

hónap

szakember neve:

...

nap

Kelt:

cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT’
a Kbt. 66. ~ (2) bekezdése vonatkozásában
„Vállalkozási szerződés „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi
közintézinényekben” című, TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00009 azonosító számú projekt
kivitelezési munkálatainak elvégzésére”
tárgyú közbeszerzési eljárás
Alulírott

(képviselő neve), mint a
(Ajánlattevő neve, címe) képviselője

nyilatkozom, hogy a „Vállalkozási szerződés „Komplex energetikai fejlesztés a
jászboldogházi közintézniényekben” című, TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00009 azonosító
számú projekt kivitelezési mnnkálatainak elvégzésére” tárgyban indított közbeszerzési
eljárásban az általam képviselt
ajánlatot kíván
benyújtani a közbeszerzési eljárás
része vonatkozásában.
A Kbt. 66. * (2) bekezdésének foglaltaknak megfelelően ezennel kijelenteni, hogy az
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai
és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az
ajánlattételi felhívásban ás a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi
feltételt megismertük, megértettük ás azokat ajelen nyilatkozattal elfogadjuk.
2. Ennek megfelelően a szerződést amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra
kerülünk
megkötjük, és a jelen ajánlatunkban a felolvasólapon szereplő
ellenszolgáltatásért szerződésszerűen teljesítjük.
3. Elfogadjuk a közbeszerzési dokumentumokban lévő szerződéses feltételt a
szerződéskötés alapjául.
4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek
nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és teljesítjük az ajánlattételi
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.
5. Elfogadjuk, bogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha nem felelünk meg a Kbt
ben meghatározott összeférhetetlenségi követelményeknek.
6. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye
nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen
felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött
szerződés teljesítése során.
1.

—

—

—

—

Kelt:

cégszerű aláírás

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.
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NYILATKOZAT
a Kbt. 66.~ (4) bekezdése vonatkozásában
„Vállalkozási szerződés „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi
közintézményekben” című, TOP-3.2’1-15-JNI-2016-00009 azonosító számú projekt
kivitelezési munkálatatnak elvégzésére”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott
‚
mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője, a Fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az ajánlattevő a kis
és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján2

LI nem minősül kis- és középvállalkozásnak
LI középvállalkozásnak minősül
LI kisvállalkozásnak minősül
LI mikrovállalkozásnak ntősül.
Kelt:

cégszerű aláírás

2

Megfelelő rész egyértelműen jelölendő vagy a nem kíváiit rész törlendő!
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NYILATKOZAT
a kizáró okok fenn nem állásáról
„Vállalkozási szerződés „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi
közintézményekben” című, TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00009 azonosító számú projekt
kivitelezési munkálatainak elvégzésére”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott

társaság

(ajánlattevő),

melyet

képvisel:

az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62.
kizáró okok.

*

(1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti

Kelt:

cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT

a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
„Vállalkozási szerződés „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi
közintézményekben” című, TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00009 azonosító számú projekt
kivitelezési munkálatainak elvégzésére”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott

társaság

(ajánlattevő),

melyet

képvisel:

az alábbi nyilatkozatot tesszük3:

1. Társaságunk olyan társaságnak minősül, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus
fmanszfrozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. * 38.
pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nines.3
2. Társaságunk olyan társaságnak minősül, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. ~ 38.
pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa az alábbiakban
megnevezett személy(ek)3
Név

Állandó lakhely

Kelt:

cégszerű aláírás

A nem kívánt rész törlendő!
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Nyilatkozat
a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 17. ~ (2) bekezdése tekintetében
„Vállalkozási szerződés „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi
közintézményekben” című, TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00009 azonosító Számú projekt
kivitelezési munkálatainak elvégzésére”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott

(képviselő neve), mint a
(Ajánlattevó’ neve, címe) képviselője a
321/2015. (X. 30.) Korm. r. 17. ~ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel
felelősségem tudatában

az alábbi nyilatkozatot teszem:

a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzési eljárás
része vonatkozásában nem veszünk
igénybe a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.

Kelt:

cégszerű aláírás
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AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
arra vonatkozóan, hogy cégügyében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás
Alulírott

(képviselő neve), mint a
(Ajánlattevő neve, címe,) képviselője
nyilatkozom,

hogy a,,Vállalkozási szerződés „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi
közintézményekben” című, TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00009 azonosító számú projekt
kivitelezési munkálatainak elvégzésére” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban az
általam képviselt
(Ajánlattevő
neve) cégügyében változásbejegyzési eljárás folyamatban van.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.4

Vagy
Alulírott

(képviselő neve), mint a
(Ájánlattevő neve, címe) képviselője
nyilatkozom,

hogy a „Vállalkozási szerződés „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi
közintézményekben” című, TOP-3.2.1-15-’JNI-2016-00009 azonosító Számú projekt
kivitelezési munkálatainak elvégzésére” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban az
általam képviselt
(Ájánlattevő
neve) cégügyében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.4

Kelt;

cégszerű aláírás

A nem kívánt rész törlendő, a megfelelő rész kitöltendő!
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NYILATKOZAT
A Kbt. 66. ~ (6) bekezdése tekhitetében
„Vállalkozási szerződés „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogbázi
közintézményekben” című, TOP-3.2.1-15-.JNI-2016-00009 azonosító számú projekt
kivitelezési munkálatainak elvégzésére”
tárgyú közbeszerzési eljárás
része vonatkozásában

Alulírott

mint a
ajánlattevő (székhely:
)
(képviseleti jogkör/titulus megnevezése) ajánlattételi
felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után
‚

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

a. Nyilatkozom a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. ~ (6) bekezdés a)
pontja alapján, bogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzésnek az alábbi része(i)
vonatkozásában kívánunk alvállalkozót igénybe venni:5

A közbeszerzés része(i):

b. Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. ~ (6) bekezdés b)
pontja alapján, hogy a közbeszerzés fenti pontban megjelölt része(i) tekintetében igénybe
venni kívánt, és az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozók az alábbiak:

AIválla)kozó neve, címe6
(székhelye, lakóhelye)

A közbeszerzés azon része, melyre
az ajanlat benyújtásakor Ismert
alváflalkozót igénybe veszi

‘

A nem kívánt rész törlendő!
Amennyiben alváHalkozó neve, címe az ajánlat benyújtásakor még nem ismert, úgy kérjük errő’ kifejezetten
nyilatkozni (‚~em ismert”).
6

48

Vagy
Alulírott

mint

ajánlattevő (székhely:
)
(képviseleti jogk.ör!titulus megnevezése) az ajánlattételi
felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után nyilatkozom
a Kbt. 66. ~ (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót nem
veszek igénybe.5
.‚

a

.

Kelt:

cégszerű aláírás
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ajánltevő

cégjegyzésre

jogosult

képviselője

NYILATKOZAT
a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról
„Vállalkozási szerződés „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi
közintézményekben” című, TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00009 azonosító számú projekt
kivitelezési munkálatahiak elvégzésére”
tárgyú közbeszerzési eljárás

Alulírott

...

része vonatkozásában

‚

mint

a(z)

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy „Vállalkozási szerződés „Komplex
energetikai fejlesztés a jászboldogházi közintézményekben” című, TOP-3.2.1-15-JNI2016-00009 azonosító Számú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére” tárgyú
közbeszerzési eljárás során a jótállási biztosítékot határidőre benyújtjuk.
Kelt:

cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
a szakemberek jogosultságai, kamarai nyilvántartásba vétele tekintetében
„Vállalkozási szerződés „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogbázi
közintézményekben” című, TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00009 azonosító számú projekt
kivitelezési munkálatainak elvégzésére”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott
(név), mint a(z)
(cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy
nyertességünk esetén legkésőbb a szerződéskötésre rendelkezni fogunk 1 (egy) Ni olyan
műszaki szakemberei, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É
felelős műszaki vezetői jogosultsággal, a jogosultságot a szerződés teUes időszaka alatt
fenntartjuk, valamint hogy ezen kötelezettség teljesítésének elmaradása a szerződéskötéstől
való visszalépést jelenti a Kbt. 131. ~ (4) alapján és tudomásul vesszük, hogy ebben az
esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.

Kelt:

cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
a CD; DVD vagy Pendrive melléklet vonatkozásában
„Vállalkozási szerződés »Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi
közintézményekben” című, TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00009 azonosító számú projekt
kivitelezési munkálatainak elvégzésére”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott

mint a
ajánlattevő (székhely:
)
(képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi
felhívásban ás a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai ás
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után
‚

az alábbi nyilatkozatot teszem:
Az ajánlatunkban becsatolt elektronikus adathordozón található írásvédett (jelszó nélkül
olvasható, nem szerkeszthető) formátumú fájl tartalma teljes mértékben megegyezik az
általunk becsatolt papír alapú, eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával.

Kelt:

cégszerű aláírás
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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
„Vállalkozási szerződés „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi
közintézményekben” című, TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00009 azonosító számú projekt
kivitelezési munkálatainak elvégzésére”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Áflampolgárság:
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
(Kezdje a leRüissebbeL, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)
Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig
Munkahely megnevezése, munkakör
(év/hónap)

KÉPZETTSÉGJVÉGZETTSÉG, SZAKMAI TAPASZTALATIJGYAKORLATI IDŐ
IGAZOLÁSA
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi projektek ismertetése, időpontjai
Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
(év/hónap)

266/2913. (VII. 11.) Korni. rendelet szerinti
MV-B felelős műszaki vezetői jogosultság
megléte esetén a kamarai nyilvántartási szám;

‚

EGYÉB
Egyéb képességek:
Szakértelem:
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Kijelentem, hogy mint a(z)
ajánlattevő által ajánlott
szakember
részt veszek a „Vállalkozási szerződés „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi
közintézményekben” című, TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00009 azonosító számú projekt
kivitelezési munkálatainak elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárásban. Kijelentem
továbbá, bogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok
azokban a tervezett időszak(ok)ban, ás az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre
vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották.
Nyilatkozatonimal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra
vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való numkavégzésemet bármilyen szempontból
akadályo znák.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek
Keltj

év

hó

nap

szakember saját kezű aláírása
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ajánltevő

cégjegyzésre

jogosult

képviselője

NYILATKOZAT A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL

Alulírott

‚

nijn~

a(z)

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a „Vállalkozási szerződés „Komplex
energetikai fejlesztés a jászboldogházi közintézményekben” című, TOP-3.2.1-15-JNI2016-00009 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére” tárgyú
közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés megkötésének időpontjáig építési- szerelési
felelősségbiztosítási szerződést kötünk, vagy meglévő felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük
az Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
Mértéke: 10.000.000 forint/káresemény és 20.000.000 forint/év.
Tudomásul vesszük, hogy a fenti kötelezettség elmulasztása az Ajánlatkérő szerződéskötéstől
való visszalépésének minősül a Kbt. 131. ~ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a
második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést.

Kelt:

cégszerű aláírás
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AJÁNLATTÉTELI FELhÍVÁS
Vállalkozási szerződés „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi közintézményekben”
című, TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00009 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak
elvégzésére
tárgyú,
2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115.

* bekezdése szerinti közbeszerzési eljáráshoz

Ajánlatkérő:
Jászboldogháza Községi Onkormányzat
5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 2?.

2018. március

I

Aj ánlattételi felhívás
1.

Az alánlatkéró’ neve. címe, telefon-, és telefaxszánzaj:

Jászboldogháza Községi Önkormányzat (5144 Jászboldogháza, Rákóczi Út 27.)

Tel:
Fax:
Email:
Képviseli:
2.

+36 57/460-011
±36 57/460-012
hivatal@jaszboldoghaza.hu
Szűcs Lajos polgármester

Ajánlatkérő nevében eljár:

SANSZ Projekt Iroda Bt. (5100 Jászberény, Blénessy János utca 24/F.)
Tel:

±36 57/886-298

Fax:

±36 57/886-298

Email:

sansz(~pr.hu

Képviseli:

Sebestyén Klára

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
Név:

Sebestyén Klára

Lajstromszám:

00419

3.

A választott eljárás

Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 115. *
ában rögzített feltétel fennállása alapján, ajelen ajánlattételi felhívás megküldésével a Kbt. Hannadik
része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indít.
-

Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet, valamint az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezési és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásait Figyelembe véve fog eljárni.
4. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési
helye és Pénzügyi feltételei
A Kbt. 39. ~ (1) bekezdésében foglah előírásra való tekintettel a Kbt. 57. ~ (1) bekezdésében
meghatározott közbeszerzési dokumentumok közvetlenül, teljes körűen és térítésmentesen kerülnek
rendelkezésre bo csátásra.
A rendelkezésre bocsátás módja: Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételi
felhívással egyidejűleg megküldi az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőknek. Az ajánlattételi
felhívás és a közbeszerzési dokumentumok átvételét az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplőknek az ajánlattételi felhívással és a közbeszerzési dokumentumokkal egyidejűleg
megküldött átvételi igazolás visszaküldésével kell visszaigazolniuk.
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A közbeszerzési dokumentumok másra nem ruházhatók.
5.

Az alánlatkérő által a szerződéshez rendelt cl’, evezés

Vállalkozási szerződés „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi közintézményekben” című,
TOP-3.2.1-1 5-JNI-201 6-00009 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére.
6.

A beszerzés tárgya és mennyisége:
I. rész

A közbeszerzés tár~va:
Vállalkozási szerződés „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi közintézményekben” című,
TOP-3.2.l-15-JNI-2016-00009 azonosító számú projekt keretében a „kicsi Iskola” épület kivitelezési
munkálatainak elvégzésére.
A közbeszerzés memwisége:
Jászboldogháza Községi Onkormányzat részére a „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi
közintézményekben” című, TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00009 azonosító számú projekt keretében a
„kicsi Iskola” épület kivitelezési munkálatainak elvégzése, a következő közbeszerzési műszaki leírás
szerinti paraméterekkel:
Ajánlattevő feladata:
Homlokzatok utólagos hőszigetelése
Az épületen
a kiviteli tervek alapján
minden homlokzati falszerkezeten hőszigetelő
bevonatrendszer burkolat kerül kialakításra, 16 cm vastag BPS táblákkal (díszsávoknál 14cm)
(Xmax=0,039 WImK), lásd: épületszerkezeti tervek, részletrajzok és műszaki leírás. A lábazatokon
12 cm vastag extrudált polisztirol táblát kell alkalmazni.
A falkávákon pedig 3 cm vastag graűtos polisztirol táblát kell alkalmazni, részlettervek szerinti
kialakítással.
Kizárólag Epítőipari Műszaki Engedéllyel rendelkező hőszigetelő rendszer alkalmazható!
Az alkalmazott hőszigetelő rendszer homlokzati tűzterjedési határértéke Th? 15 perc.
Az alkalmazott hőszigetelő rendszerre vonatkozó alkalmazástechnikai utasításokat maradéktalanul
be kell tartani. A hőszigetelő táblák elhelyezése előtt a felület tisztítása, a meglévő felületképzés laza
részeinek eltávolítása és a felület alapozása szükséges.
A hőszigetelő táblákat mechanikailag is rögzíteni kell. A mechanikai rögzítés tervezése kihúzási
vizsgálatokra alapozva szükséges.
A hőszigetelő táblák felületén simítóréteg készül, lúgálló üvegszövet háló (min. 145 gIm2)
beágyazásával.
A hőszigetelő rendszer felületképzése 2 mm vastag, dörzsölt hatású kivitelben készülő
szilikongyanta alapú vékonyvakolattal készül (p1.: Baumit Silikon Top vagy azzal egyenértékű) a
homlokzati színterveknek megfelelően.
A simító réteg és a fedőréteg teljes vastagsága meg kell feleljen a tűzvédelmi követelményeknek és
az alkalmazott rendszer Epítőipari Műszaki Engedélyében meghatározott előírásoknak, de nem lehet
kisebb mint 5 mm, lábazatnál 7mm.
Az épület meglévő homlokzatán lévő valamennyi szerelvényt, kiegészítő szerkezetet (táblák,
zászlótartók, kültéri lámpák, elektromos kapcsolók, kaputelefon, stb.) el kell távolítani a hőszigetelő
rendszer készítése előtt és a felújítás után az eredeti tbnkciójának megfelelően vissza kell helyezni
-

-

—

—
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hőszigetelő képességgel rendelkező rögzítő betét alkalmazásával (YTONG Multipor vagy, Bachi Pír
Vario rögzítő kocka alkalmazásával, vagy ezekkel egyenértékű szerkezetekkel). Az elektromos
szerelvények esetében új szerelvények visszaszerelése szükséges.
A homlokzati hőszigetelő rendszer kialakításának a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat
vonatkozó előírásainak, követelményeinek meg kell felelnie.
A Teljes Hőszigetelő Rendszer (THR) mechanikusan történő rögzítése esetén (dübelezés), a rögzítést
minden esetben a falfelület magassági- és homlokzati pozíciója, valamint a dübel húzási teherbírása
alapján méretezni, tervezni kell. A mechanikai rögzítési tervet kizárólag a hőszigetelő rendszer
gyártója és/vagy forgalmazója (rendszergazdája), vagy a rendszergazda megbízására és
jóváhagyásával a dűbelt gyártó cég készítheti el.
Az EPS szigeteléshez műanyag beütőszeges dűbel WJOT IDK-T, vagy azzal mindenben
egyenértékű), a kőzetgyapot szigeteléshez acél feszítőelemes dűbel (EJOT Hi eco- vagy azzal
mindenben egyenértékű) alkalmazható.
A homlokzati hőszigetelés elkészítéséhez szükséges tetőátalakítások a munka részét képezik, a
hőszigetelési tétel tartalmazza a költségvetésben.
Padlásterek utólagos szigetelése
A padlások kipakolása illetve a salakréteg elegyengetése után 1 réteg geotextiliát fektetünk le, hogy a
port megfogja és a felületet biztosítsa, majd erre 1 réteg felület folytonosan kialakított párafékező
fóliát kell elhelyezni, átlapolás minimum 10 cm, ragasztott kapcsolatokkal. Ezt követően kereszt
irányú pallóváz készül 5/15 cm és 5/10 cm pallók felhasználásával. A palló közé üveggyapot
hőszigetelés kerül 15±10 cm vastagsággal (Lmax=0,035 W/mK, p1.: URSA SF35 / SF34). A faváz
tengelytávolsága, alsónak 150cm, felsőnek 80cm. A pallók tetején fóliaterítést kell kifeszíteni
páraáteresztő fólia alkalmazásával (pl.: Dörken Delta MAXX) felületfolytonos kialakítással,
átlapolás minimum 10 cm, ragasztott kapcsolatokkal. A pallóvázon szükség szerint szerviz utakat
kell képezni 2,5 cm vastag deszkák beépítésével és fólia leszorító lécek beépítésével(3/5).
A beépítésre kerülő faanyagot gomba és lángmentesítő szerrel kell kezelni (p1.: KemikálTtol FB).
Bádogozás
Az épület bádogos szerkezetei horganyzott acéllemezből készülnek. Lemezvastagság minden esetben
min. 0,7 mm.
Az ereszcsatornák névleges átmérője 150 mm, a lefolyócsövek névleges átmérője 120 mm. A
csatornákat és a lefolyó csöveket a rendszerhez tartozó idomokkal együtt kell felszerelni, rögzítésük
szintén a rendszerhez tartozó elemekkel készül. A lefolyócsövek a jelenlegivel megegyező helyekre
kerülnek, a csapadékvíz elvezetés a jelenlegivel megegyező módon, vagy attól eltérő esetben a
homlokzati tervek alapján történhet.
Nyílászárók(műanyag)
Az épületben mindenhol új homlokzati nyílászárók kerülnek elhelyezésre.
A tervezett új nyílászárók műanyag tokszerkezetű, fehér szinű ablakok és ajtók három rétegű
hőszigetelő üvegezéssel (Uw~l,15 W/m2K) ellátva.
Az egyes ablakok beépítése és beépítési síkja különböző, annak Mggvényében, hogy az ablak hol
helyezkedik cl. Az ablakok beépítése a részletrajzok szerint történjen.
A hőhíd mentes kialakítás érdekében minden esetben az ablakkávákba beforduló homlokzati
hőszigetelés alkalmazunk. A megfelelő beépítés érdekében az ablakokat alsó párkányfogadóval kell
kialakítani a konszignációs tervlapokon megjelölt műanyag, vagy purenit anyagú toktoldókkal kell
ellátni.
A nyílászárók beépítése során különös gondot kell fordítani a lég és párazárás megfelelő
kialakítására. A tok és a fogadó szerkezetek csatlakozásánál párazáró szalagokat kell beépíteni. A
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szalagok ragasztása előtt a fogadó felületeket elő kell készíteni. A felületeket ki kell egyenlíteni
valamint portalanítani kell.
A belső oldalra műanyag könyöklők kerülnek poliuretán ragasztóval ragasztva. A külső oldalon
horganyzott acél párkányok kerülnek beépítésre. A párkány fogadó/rögzítő elemeket a hőszigetelés
elhelyezése előtt rögzíteni kell!
A jelenleg meglévő a nyílászárókhoz közvetlenül kapcsolódó berendezéseket, szerkezeteket
(például biztonsági rácsok, riasztó berendezés érzékelői. stb.) a meglévő nyílászárók bontása előtt le
kell szerelni és az Új szerkezetek beépítése után eredeti állapotukba visszaállítani.
A meglévő nyílászárók bontása és az Új szerkezetek beépítése után a kapcsolódó belső falszerkezetek
eredeti állapotba történő visszaállitása szükséges.
—

-

Az építési beruházás pontos műszaki tartamát és mennyiségét a Közbeszerzési Dokumentumok
részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentáció és a tételes költségvetési kiírás határozza meg.
A megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, tartalékkeret alkalmazása
nélkül.
Ajánlatkérő a dokumentáció műszaki leírásának részeként árazatlan költségvetést biztosít
ajánlattevők részére, Ajánlattevöknek részletes ajánlatot kell tenniük az árazatlan költségvetés
kitöltésével.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a tételes költségvetési kiírásban megadott
memiyiségek tájékoztató jellegűek, illetve, hogy Ajánlattevő ajánlatában megajánlott egyösszegű
nettó ajánlati ár, mint átalányárért teljes körűen vállalkozik a beszerzés tárgyának megvalósítására.
A szerződés-tervezetben nevesített jogcímeken felül Ajánlattevő egyéb címen díjazásra nem tarthat
igényt. Ajánlattevő sem az ajánlattétel során, sem a későbbiekben a kivitelezés alatt semmilyen
formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. * (3) bekezdésében foglaltakra
tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű
és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy
azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű
dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevönek az ajánlatában igazolnia kell.
CPV:
45000000-7 Építési munkák
45210000-2 Magasépítési munka
45223200-8 Szerkezetépítési munkák
II. rész
A közbeszerzés tárgya:
Vállalkozási szerződés „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi közintézményekben” című,
TOP-3.2.l-15-JNI-2016-00009 azonosító számú projekt keretében az Iskola épület kivitelezési
munkálatainak elvégzésére.
A közbeszerzés mennyisége:
Jászboldogháza Községi Onkonnányzat részére a „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi
közintézményekben” című, TOP-3.2.1-l5-INI-2016-00009 azonosító számú projekt keretében az
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Iskola épület kivitelezési munkálatainak elvégzése, a következő közbeszerzési műszaki leírás szerinti
paraméterekkel:
Ajánlattevő feladata:
Homlokzatok utólagos hőszigetelése
Az épületen
a kiviteli tervek alapján
minden homlokzati falszerkezeten hőszigetelő
bevonatrendszer burkolat kerül kialakításra, 16 cm vastag BPS táblákkal (diszsávoknál 14cm)
(Xmax=0,039 W/mK), lásd: épületszerkezeti tervek, részletrajzok és műszaki leírás. A lábazatokon
12 cm vastag extruclált polisztirol táblát kell alkalmazni. Lásd rétegrend szerint.
A falkávákon pedig 3 cm vastag grafItos polisztirol táblát kell alkalmazni, részlettervek szerinti
kialakítással.
Kizárólag Epítőipari Műszaki Engedéllyel rendelkező hőszigetelő rendszer alkalmazható!
Az alkalmazott hőszigetelő rendszer homlokzati tűzterjedési határértéke Th? 15 perc.
Az alkalmazott hőszigetelő rendszerre vonatkozó alkalmazástechnikai utasításokat maradéktalanul
be kell tartani. A hőszigetelő táblák elhelyezése előtt a felület tisztítása, a meglévő felületképzés laza
részeinek eltávolítása és a felület alapozása szükséges.
A hőszigetelő táblákat mechanikailag is rögzíteni kell. A mechanikai rögzítés tervezése kihúzási
vizsgálatokra alapozva szükséges.
A hőszigetelő táblák felületén simítóréteg készül, lúgálló üvegszövet háló (min. 145 g/m2)
beágyazásával.
A hőszigetelő rendszer felületképzése 2 mm vastag, dörzsölt hatású kivitelben készülő
szilikongyanta alapú vékonyvakolattal készül (p1.: Baumit Silikon Top vagy azzal egyenértékű) a
homlokzati színterveknek megfelelően.
A simító réteg és a fedőréteg teljes vastagsága meg kell feleljen a tűzvédelmi követelményeknek és
az alkalmazott rendszer Epítőipari Műszaki Engedélyében meghatározott előírásoknak, de nem lehet
kisebb mint 5 mm, lábazatnál 7mm.
Az épület meglévő homlokzatán lévő valamennyi szerelvényt, kiegészítő szerkezetet (táblák,
zászlótartók, kültéri lámpák, elektromos kapcsolók, kaputelefon, stb.) el kell távolítani a hőszigetelő
rendszer készítése előtt és a felújítás után az eredeti fünkeiójának megfelelően vissza kell helyezni
hőszigetelő képességgel rendelkező rögzítő betét alkalmazásával (YTONO Multipor vagy, Bachl Pír
Vario rögzítő kocka alkalmazásával, vagy ezekkel egyenértékű szerkezetekkel). Az elektromos
szerelvények esetében új szerelvények visszaszerelése szükséges.
A homlokzati hőszigetelő rendszer kialakításának a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat
vonatkozó előírásainak, követelményeinek meg kell felelnie.
A Teljes Hőszigetelő Rendszer (THR) mechanikusan történő rögzítése esetén (dübelezés), a rögzítést
minden esetben a falfelület magassági- és homlokzati pozíciója, valamint a dübel húzási teherbírása
alapján méretezni, tervezni kell. A mechanikai rögzítési tervet kizárólag a hőszigetelő rendszer
gyártója és/vagy forgalmazója (rendszergazdája), vagy a rendszergazda megbízására és
jóváhagyásával a dűbelt gyártó cég készítheti el.
Az EPS szigeteléshez műanyag beütőszeges dűbel (EJOT IDK-T, vagy azzal mindenben
egyenértékű), a kőzetgyapot szigeteléshez acél feszítőelemes dűbel (EJOT Hi eco- vagy azzal
mindenben egyenértékű) alkalmazható.
-

-

—

—

Padlásterek utólagos szigetelése
A padlások kipakolása illetve a salakréteg elegyengetése után 1 réteg geotextiliát fektctünk Ic, hogy a
port megfogja és a felületet biztosítsa, majd erre 1 réteg felület folytonosan kialakított párafékező
fóliát kell elhelyezni, átlapolás minimum 10 cm, ragasztott kapcsolatokkal. Ezt követően kereszt
irányú pallóváz készül 5/15 cm és 5/10 cm pallók felhasználásával. A palló közé üveggyapot
hőszigetelés kerül 15±10cm vastagsággal (Xmax=0,035 W/mK, pl.: URSA SF35 / SF34). A faváz
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tengelytávolsága, alsónak 150cm, felsőnek 80cm. A pallók tetején fóliaterítést kell kifeszfteni
páraáteresztő fólia alkalmazásával (p1.: Dörken Delta MAXX) felületfolytonos kialakitással,
átlapolás minimum 10 cm, ragasztott kapcsolatokkal. A pallóvázon szükség szerint szerviz utakat
kell képezni 2,5 cm vastag deszkák beépítésével és fólia leszorító lécek beépítésével(3/5).
A beépítésre kerülő faanyagot gomba és lángmentesítő szerrel kell kezelni (pl.: KemikáiTtol FB).
Bádogozás
Az épület bádogos szerkezetei horganyzott acéllemezből készülnek. Lemezvastagság minden esetben
min. 0,7 mm.
Az ereszcsatornák névleges átmérője 190 mm, a lefolyócsövek névleges átmérője 120 mm. A
csatornákat és a lefolyócsöveket a rendszerhez tartozó idornokkal együtt kell felszerelni, rögzítésük
szintén a rendszerhez tartozó elemekkel készül. A lefolyócsövek a jelenlegivel megegyező helyekre
kerülnek, a csapadékvíz elvezetés a jelenlegivel megegyező módon, vagy attól eltérő esetben a
homlokzati tervek alapján történhet.
Az építési beruházás pontos műszaki tartamát és mennyiségét a Közbeszerzési Dokumentumok
részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentáció és a tételes költségvetési kiírás határozza meg.
A megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, tartalékkeret alkalmazása
nélkül.
Ajánlatkérő a dokumentáció műszaki leírásának részeként árazatlan költségvetést biztosít
ajánlattevők részére, Ajánlattevőknek részletes ajánlatot kell tenniük az árazatlan költségvetés
kitőltésével.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a tételes költségvetési kiírásban megadott
mennyiségek tájékoztató jellegűek, illetve, hogy Ajánlattevő ajánlatában megajánlott egyösszegű
nettó ajánlati ár, mint átalányárért teljes körűen vállalkozik a beszerzés tárgyának megvalósítására.
A szerződés-tervezetben nevesített jogcímeken felül Ajánlattevő egyéb címen díjazásra nem tarthat
igényt. Ajánlattevő sem az ajánlattétel során, sem a későbbiekben a kivitelezés alatt semmilyen
formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. * (3) bekezdésében foglaltakra
tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű
és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy
azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű
dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
CPV:
45000000-7 Építési munkák
45210000-2 Magasépítési munka
45223200-8 Szerkezetépítési munkák
~
453 10000-3 Vill~jpQ~zerelési munka
III. rész
A közbeszerzés tár2va:
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Vállalkozási szerződés „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi közintézményekben” című,
TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00009 azonosító számú projekt keretében a tornaterem épület kivitelezési
munkálatainak elvégzésére.
A közbeszerzés mennyisé~e:
Jászboldogháza Községi Onkormányzat részére a „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi
közintézményekben” című, TOP-3.2.1-15-SNI-2016-00009 azonosító számú projekt keretében a
tornaterem épület kivitelezési munkálatainak elvégzése, a következő közbeszerzési műszaki leírás
szerinti paraméterekkel:
Ajánlattevő feladata:
Homlokzatok utólagos hőszigetelése
Az épületen a kiviteli tervek alapján minden homlokzati falszerkezeten hőszigetelő
bevonatrendszer burkolat kerül kialakításra, 14 cm vastag EPS GRAFIT táblákkal (díszsávoknál
14cm) (Xmax=O,039 W/mK), lásd: épületszerkezeti tervek, részletrajzok és műszaki leírás. A
lábazatokon 12 cm vastag extrudált polisztirol táblát kell alkalmazni.
A falkávákon pedig 3 cm vastag grafitos polisztirol táblát kell alkalmazni, részlettervek szerinti
kialakítással.
Kizárólag Epítőipari Műszaki Engedéllyel rendelkező hőszigetelő rendszer alkalmazható!
Az alkalmazott hőszigetelő rendszer homlokzati tűzterjedési határértéke Th? 15 perc.
Az alkalmazott hőszigetelő rendszerre vonatkozó alkalmazástechnikai utasításokat maradéktalanul
be kell tartani. A hőszigetelő táblák elhelyezése előtt a felület tisztítása, a meglévő felületképzés laza
részeinek eltávolítása és a felület alapozása szükséges, mely a költségvetési tétel magában foglalja.
A hőszigetelő táblákat mechanikailag is rögzíteni kell. A mechanikai rögzítés tervezése kihúzási
vizsgálatokra alapozva szükséges.
A hőszigetelő táblák felületén simítóréteg készül, lúgálló üvegszövet háló (min. 145 gIm2)
beágyazásával.
A hőszigetelő rendszer felületképzése 2 mm vastag, dörzsölt hatású kivitelben készülő
szilikongyanta alapú vékonyvakolattal készül (p1.: Baumit Silikon Top vagy azzal egyenértékű) a
homlokzati színterveknek megfelelően.
A simító réteg és a fedőréteg teljes vastagsága meg kell feleljen a tűzvédelmi követelményeknek és
az alkalmazott rendszer Epítőipari Műszaki Engedélyében meghatározott előírásoknak, de nem lehet
kisebb mint 5 mm, lábazatnál 7mm.
Az épület meglévő homlokzatán lévő valamennyi szerelvényt, kiegészítő szerkezetet (táblák,
zászlótartók, kültéri lámpák, elektromos kapcsolók, kaputelefon, stb.) cl kell távolítani a hőszigetelő
rendszer készítése előtt és a felújítás után az eredeti fünkciójának megfelelően vissza kell helyezni
hőszigetelő képességgel rendelkező rögzítő betét alkalmazásával (YTONG Multipor vagy, Bachl Pír
Vario rögzítő kocka alkalmazásával, vagy ezekkel egyenértékű szerkezetekkel). Az elektromos
szerelvények esetében új szerelvények visszaszerelése szükséges, amelyet a szigetelési kő ltségvetési
tétel magában foglalja.
A homlokzati hőszigetelő rendszer kialakításának a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat
vonatkozó előírásainak, követelményeinek meg kell felelnie.
A Teljes Hőszigetelő Rendszer (THR) mechanikusan történő rögzítése esetén (dübelezés), a rögzítést
minden esetben a falfelülct magassági- és homlokzati pozíciója, valamint a dübel húzási teherbírása
alapján méretezni, tervezni kell. A mechanikai rögzítési tervet kizárólag a hőszigetelő rendszer
gyártója és/vagy forgalmazója (rendszergazdája), vagy a rendszergazda megbízására és
jóváhagyásával a dűbelt gyártó cég készítheti cl.
-

-

—

—
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Az EPS szigeteléshez műanyag beütőszeges dűbel (EJOT IDK-T, vagy azzal mindenben
egyenértékű), a kőzetgyapot szigeteléshez acél feszítőelemes dűbel (EJOT Hi eco- vagy azzal
mindenben egyenértékű) alkalmazható.
Padlásterek utólagos szigetelése
A padlástér kipakolása és takarítása szükséges. A felületen az acél keresztbordák közötti mélységet
ROCKWOOL Multirock (vagy ezzel egyenértékű) szigeteléssel kell kitölteni. A párazáró réteget
ezen kell elkészíteni. A párazáró réteget az átvezetések körül felületfolytonosan, párazáró módon kell
kialakítani. A párazáró réteget a betervezett Új szendvicspanelekhez csatlakoztatni kell! A
padlásfZ5dém utólagos szigetelésének rétegrendjét az építész tervek alapján kell elkészíteni.
Szerelőjárda kialakítása szükséges.
Bádogozás
Az épület bádogos szerkezetei bevonatos horganyzott acéllemezből készülnek. Lemezvastagság
minden esetben min. 0,7 mm, a színek a homlokzati terveken kerülnek meghatározásra. Az
ereszcsatornák névleges átmérője 150 mm, a lefolyócsövek névleges átmérője 120 nmt A
csatornákat és a lefolyócsöveket a rendszerhez tartozó idomokkal együtt kell felszerelni, rögzítésük
szintén a rendszerhez tartozó elemekkel készül. A lefolyócsövek a jelenlegivel megegyező helyekre
kerülnek, a csapadékvíz elvezetés a jelenlegivel megegyező módon, vagy attól eltérő esetben a
homlokzati tervek alapján történhet.
Szendvicspanel szerkezet kialakítása
Az épület jelenlegi „Betonyp lemezes” szerelt szerkezete helyett szendvicspanel kerül elhelyezésre:
METAL SHEET PIR oldalfal panel, 120 mm vastag, 0,5-0,4 mm fegyverzet, homlokzati terveken
jelölt színekkel (vagy ezzel mindenben egyenértékű). A jelenlegi acélszerkezet esetleges geometriai
egyenetlenségeit a betervezett acél fogadó elemek „veszik fel”. A gipszkarton burkolásokat 12,5 mm
vastag tűzgátló gipszkartonnal kell készíteni a Jelölt helyeken. A gipszkartonok glettelése, festése a
munka részét képezi. A gipszkarton lemezek szélét minden esetben fehér műanyag „J” profillal kell
lezárni. A szendvicspanelek belső oldali színe: fehér. A nyílászárók kiváltásához tervezett acél
zártszelvények felületképzése: fehér mázolás
Nyílászárók(műanyag)
Az épületben mindenhol új homlokzati nyílászárók kerülnek elhelyezésre. A tervezett Új nyílászárók
műanyag tokszerkezetű, fehér színű ablakok és ajtók két, illetve három rétegű hőszigetelő
üvegezéssel (részletesen lásd, konszignáció) (UwSI,15 W/m2K) ellátva. Az üvegezésnek műanyag
peremmel kell rendelkeznie. Az egyes ablakok beépítése és beépítési síkja különböző, annak
függvényében, hogy az ablak hol helyezkedik el. Az ablakok beépítése a részletrajzok szerint
történjen. A hőhíd mentes kialakítás érdekében minden esetben az ablakkávákba beforduló
homlokzati hőszigetelés alkalmazunk. A megfelelő beépítés érdekében az ablakokat alsó
párkányfogadóval kell kialakítani a konszignációs tervlapokon megjelölt műanyag, vagy purenit
anyagú toktoldókkal kell ellátni. A nyílászárók beépitése során különös gondot kell fordítani a lég és
párazárás megfelelő kialakítására. A tok és a fogadó szerkezetek csatlakozásánál párazáró szalagokat
kell beépíteni. A szalagok ragasztása előtt a fogadó felületeket elő kell készíteni. A felületeket ki kell
egyenlíteni valamint portalanítani kell. A belső oldalra műanyag könyöklők kerülnek poliuretán
ragasztóval ragasztva. A külső oldalon horganyzott acél párkányok kerülnek beépítésre. A párkány
fogadó/rögzítő elemeket a hőszigetelés elhelyezése előtt rögzíteni kell!
A jelenleg meglévő
a nyílászárókhoz közvetlenül kapcsolódó berendezéseket, szerkezeteket
(például biztonsági rácsok, riasztó berendezés érzékelői. stb.) a meglévő nyílászárók bontása előtt le
kell szerelni és az Új szerkezetek beépítése után eredeti állapotukba visszaállítani. A meglévő
—

-
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nyílászárók bontása és az Új szerkezetek beépítése után a kapcsolódó belső falszerkezetek eredeti
állapotba történő visszaállítása szükséges.
Az építési beruházás pontos műszaki tartamát és mennyiségét a Közbeszerzési Dokumentumok
részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentáció és a tételes költségvetési kiírás határozza meg.
A megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, tartalékkeret alkalmazása
nélkül.
Ajánlatkérő a dokumentáció műszaki leírásának részeként árazatlan költségvetést biztosít
ajánlattevők részére, Ajánlattevőknek részletes ajánlatot kell tenniük az árazatlan költségvetés
kitöltésével.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a tételes költségvetési kiírásban megadott
mennyiségek tájékoztató jellegűek, illetve, hogy Ajánlattevő ajánlatában megajánlott egyösszegű
nettó ajánlati ár, mint átalányárért teljes körűen vállalkozik a beszerzés tárgyának megvalósítására.
A szerződés-tervezetben nevesített jogcímeken felül Ajánlattevő egyéb címen díjazásra nem tarthat
igényt. Ajánlattevő sem az ajánlattétel során, sem a későbbiekben a kivitelezés alatt semmilyen
formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. * (3) bekezdésében foglaltakra
tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű
és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy
azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű
dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
CPV:
45000000-7 Építési munkák
45210000-2 Magasépítési munka
45223200-8 Szerkezetépítési munkák
flzetizerelé~
45310000-3 Vil1aj~$~!el.~$jrnunka
7.

A szerződés időtartama, vaep a teliesítés határideje:

I. rész:
A teljesítés határideje: A szerződés aláírásától számított 165 nap.
A munkaterület átadására a tárgyi építési beruházás keretében fejlesztendő intézmény vezetőjével és
Megrendelővel egyeztetett időpontban kerül sor.
A szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
II. rész:
A teljesítés határideje: A szerződés aláírásától számított 165 nap.
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A municaterület átadására a tárgyi építési beruházás keretében fejlesztendő intézmény vezetőjével és
Megrendelővel egyeztetett időpontban kerül sor.
A szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
III. rész:
A teljesítés határideje: A szerződés aláírásától számított 165 nap.
A munkaterület átadására a tárgyi építési beruházás keretében fejlesztendő intézmény vezetőjével és
Megrendelővel egyeztetett időpontban kerül sor.
A szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

8.

A teliesítés helye:

I. rész:
NUTS-kód: HU322
5144. Jászboldogháza, Kossuth Lajos utca 1.
5144. Jászboldogháza, Petőfi Sándor utca 8.
II. rész:
NUTS-kód: HU322
5144. Jászboldogháza, Kossuth Lajos utca 1.
5144. Jászboldogháza, Petőfi Sándor utca 8.
III. rész:
NUTS-kód; HU322
5144. Jászboldogháza, Kossuth Lajos utca 1.
5144. Jászboldogháza, Petőfi Sándor utca 8.
9.

A szerződést megerősítő mellékkötelezettsézek:

I-III. részek tekintetében:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. ~ (I) bekezdésére, miszerint kötelezett pénz fizetésére
kötelezhcti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Késedelmi kötbér: Amennyiben nyertes Ajánlattevő az eljárás eredményeként megkötött szerződés
teljesítése során a teljesítési határidő tekintetében olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik
beleértve az átadás-átvételi eljárás során észrevételezett hibák, hiányok kijavítására tűzött
póthatáridő megszegését is úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett. A késedelmi kötbér
mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a —nettó vállalkozói díj 1
a, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-a. A kötbérmaximum elérése esetén ajánlatkérő jogosult
anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene
a szerződést az Ajánlattevőhöz intézett
-

-

-

-

-

—

—
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egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni, amely okán a
nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. Ajánlattevőt a késedelmi kötbér
megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. ~ (6) bekezdése alapján jogosult a lejárt nem vitatott késedelmi kötbér
összeget a vállalkozói díjjal szemben beszámítani.
Meghiúsulási kötbér: Ha a szerződés teljesítése olyan okból, amiért nyertes Ajánlattevő felelős,
meghiúsul vagy Ajánlattevő a teljesítést megtagadja vagy a szerzödésből eredő kötelezettségeit
súlyosan megszegi, a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegű
meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését
kizárja. (Ptk. 6:187. * (1) bekezdés).
A késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttesen nem érvényesíthető nyertes Ajánlattevővel
szemben.
Jótállás: Időtartama a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 36 hónap. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet, hogy a jótállás a teljes kivitelezésre vonatkozik.
Jótállási biztosíték: mértéke az ÁFA nélkül számított
ellenszolgáltatás 3 % -a, amely a
szerződés teljesítésének —sikeres műszaki átadás-átvétel
időpontjától a jótállási kötelezettség
lejárata napjáig tart. A jótállási biztosítékot a szerződés teljesítésének időpontjában kell
rendelkezésre bocsátani. A jótállási biztosíték nyújtható a nyertes ajánlattevő választása szerint a
Kbt. 134. ~ (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján meghatározott módon.
-

-

-

Ajánlattevőnek a Kbt. 134. * (5) bekezdése szerint nyilatkozatot kell csatohiia ajánlatához a jótállási
biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
A szerződést megerősítő kötelezettségek részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok részét
képező szerződéstervezet tartalmazza.

10.

Az aiánlatkéró’ pénzügyi ellenszolgáltatásainak feltételei

I. rész:
A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés összegének finanszírozása az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, valamint a Magyar Allam Központi Költségvetési Előirányzatából
történik.
Projekt címe: „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi közintézményekben” című, TOP3.2.1-1 5-JNI-201 6-00009 azonosító számú projekt
Projekt azonosítószáma: TOP-3 .2.1-1 5-JNI-201 6-00009 azonosító számú projekt
A támogatás intenzitása: 100

%.

A finanszírozás formája: utófinanszírozás
II. rész:
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A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés összegének finanszírozása az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, valamint a Magyar Allam Központi Költségvetési Előirányzatából
történik.
Projekt címe: „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi közintézményekben” című, TOP3.2.1-1 5-JNI-20t 6-00009 azonosító számú projekt
Projekt azonosítószáma: TOP-3.2. 1-1 5-JNI-20l 6-00009 azonosító számú projekt
A támogatás intenzitása:

100 %.

A finanszírozás formája: utófinanszírozás
III. rész:
A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés összegének finanszírozása az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, valamint a Magyar Allam Központi Költségvetési Előirányzatából
történik.
Projekt címe: „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi közintézményekben” című, TOP3.2.1-1 5-JNI-201 6-00009 azonosító számú projekt
Projekt azonosítószáma: TOP-3 .2.1-1 5-INI-201 6-00009 azonosító számú projekt
A támogatás intenzitása: 100

%.

A finanszírozás formája: utófinanszírozás

I-III. részek tekintetében:
A megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. Az ajánlattétel, a szerződés és a
kifizetések pénzneme magyar forint.
A vállalkozói díj kifizetésére ajánlatkérő által teljesítési igazolással elismerten, a hiba és
hiánymentes, szerződésszerű teljesítést követően a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdés, illetőleg a Kbt.
135. ~ (1) (3) és (5) bekezdés alapján átutalással kerül sor. Abban az esetben, ha ajánlattevő a
teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. *-ban, valamint a
32/B. ~-ban meghatározottak szerint kerül sor az ellenszolgáltatás teljesítésére.
—

A kifizetés a 2014—2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/20t4. (XI.5.) Kormányrendeletnek megfelelően
történik.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. * (2) bekezdésében foglaltak alapján I (egy)
darab előlegszámla, valamint 4 (négy) darab számla, azaz 3 (három) részszámla és 1 (egy) végszámla
benyújtására ad lehetőséget.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. ~ (7) és (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt
teljes nettó
ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg mértékben biztosítja az előleg igénybe vételét. Az
—
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előleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. ~ (1) bekezdése szerint legkésőbb az
építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül sor.
Az előleg elszámolása 100 %-ban a 3. részszámlában történik.
Ajánlattevő a részszámlák benyújtására az alábbiakban meghatározottak szerint jogosult:
-

-

-

1. részszámla benyújtására Ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 25%-os
készültségi szintjének elérésekor jogosult a nettó szerződéses ellenérték 25 %-ának
megfelelő mértékben,
2. részszámla benyújtására Ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 50%-os
készültségi szintjének elérésekor jogosult a nettó szerződéses ellenérték 25 %-ának
megfelelő mértékben,
3. részszámla benyújtására Ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 75 %-os
készültségi szintjének elérésekor a jogosult a nettó szerződéses ellenérték 25 %-ának
megfelelő mértékben,

Ajánlattevő a végszámlát a 100%-os készültségi szint elérésekor, a sikeres műszaki átadás-átvételt és
a munkaterület rendeltetés szerinti megrendelőnek történő birtokba adását követően az ajánlatkérő
által igazolt teljesítés alapján jogosult benyújtani a nettó szerződéses ellenérték 25 %-ának megfelelő
mértékben.
Tekintettel arra, hogy az I. rész vonatkozásában tárgyi munka nem engedélyköteles építési
tevékenység, Ajánlattevők kötelesek figyelembe venni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. tv. 142. * rendelkezéseit, amely alapján az APA-t Vállalkozó fizeti meg.
Tekintettel arra, hogy a II. rész vonatkozásában tárgyi munka nem engedélyköteles építési
tevékenység, Ajánlattevők kötelesek figyelembe venni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. tv. 142. ~ rendelkezéseit, amely alapján az AFA-t Vállalkozó fizeti meg.
Tekintettel arra, hogy a III. rész vonatkozásában tárgyi munka nem engedélyköteles építési
tevékenység, Ajánlattevők kötelesek figyelembe venni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. tv. 142. ~ rendelkezéseit, amely alapján az APA-t Vállalkozó fizeti meg.
Amennyiben az ajánlattevő a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből
adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget.
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. ~ az irányadó.
Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint.
A fizetési feltételek további részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevó’ tehet-e többváltozatú ajánlatot:
I-III. részek tekintetében:
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.
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12. Annak meghatározása, horn’ az ajánlattevő a beszerzés tárgyának em’ részére tehet-e
ajánlatot:
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban lehetővé teszi a részajánlat tételt a jelen ajánlattételi
felhívás 6. pontjában foglaltak szerint.
Ajánlatot egy vagy több részre lehet benyújtani, az egy ajánlattevőnek odaítélhetö szerzödésrészek
száma nem korlátozott.
13. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
I-III. részek tekintetében:
A Kbt. 76. * (5) bekezdés és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24.
legjobb ár-érték az alábbi részszempontok szerint:

*

(1)-(2) bekezdése alapján a

Résszempont

Súlyszám

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint)

70

2. A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. [1.) Korm.
rendelet szerinti MV-F felelős műszaki vezetői jogosultsággal
rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen
szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap)
3. Előteljesítés időtartama (nap)

20

10

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa: 0-10.
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot.
Az 1. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság
útmutatója (ICE 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A. 1. ba) pontja szerinti
fordított arányosítás módszerével történik.
A 2. és 3. értékelési részszempontok esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság
útmutatója (ICE 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A. 1. bb) pontja szerinti
egyenes arányosítás módszerével történik.
Az értékelés módszere az alábbiakban kerül részletesen kifejtésre.
1. részszcmpont: E~yösszepíj nettó ajánlati ár (Ft):
Az 1. értékelési részszempont esetében az egyösszegű nettó ajánlati árat a közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetési kiírás kitöltésével kell meghatározni, nettó
forintban.
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Az 1. részszempont (egyösszegű nettó ajánlati ár) esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték
kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének
megfelelően kevesebbet.
Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja:
p=

Aiewo~

A’~i=gátt
ahol
F:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

(p

~p

)~p

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa
a pontskála alsó határa
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2. részszempont: A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É
felelős műszaki vezetői jogosnltsággal rendelkező szakember magasépítési kivitelezési
szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap):
A 2. értékelési részszempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges megadni.
Több szakember megajánlása esetén kizárólag a legtöbb szakmai tapasztalati idővel rendelkező
szakember tapasztalati ideje kerül Figyelembe vételre. Az időben párhuzamos tapasztalati
időtartamok kizárólag egyszer kerülnek figyelembe vételre az adott szakember vonatkozásában.
Ajánlattevő a 60 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot kapja,
azaz ajánlatkérő a 60 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. ~
(1) bekezdése alapján.
Amennyiben ajánlattevő nem adja meg ajánlatában a teljesítésben részt vevő szakember szakmai
tapasztalatát, úgy erre az értékelési részszempontra a minimális pontszámot, azaz O pontot fo2
kapni. Ajánlattevő O hónap tapasztalati időt is megajánlhat. O hónapos tapasztalati időtartam
me2ajánlása esetén Ajánlattevő a minimális O pontot kapja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 2. értékelési részszempont szerinti megajánlásnak a szakmai
tapasztalati időtartamok megjelölése mellett annak a személynek a megnevezését (szakember neve)
is tartahrtazniuk kell, akivel az adott szakmai tapasztalati időtartamot igazolni kívánják. A szakember
személyének (nevének) fel nem tüntetése we ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő
értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (a képletbe abban az esetben is a
legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme
ezen értéknél kedvezőbb).
Amennyiben Ajánlattevő kíván a teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapasztalatára (2.
értékelési részszempont) is megajánlást tenni, úgy ajánlatában csatolnia szükséges az ezt alátámasztó
szakmai önéletrajzot és amennyiben az ajánlattétel időpontjában rendelkezésre áll, a kamarai
határozat benyújtásával, vagy a kamarai névjegyzékben szereplés útján kell igazohiia a szakember
tekintetében a felelős műszaki vezetői jogosultságot.
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A szakmai önéletrajzot olyan módon kell becsatolni, hogy abból ajelen részszempont szempontjából
releváns
a felolvasólapon feltüntetett hónapokban megadott időtartamú
szakmai tapasztalati
időtartam megállapítható, ellenőrizhető legyen.
—

—

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a teljesítésben résztvevő szakember tekintetében a
benyújtandó szakmai önéletrajzokból egyértelműen ki kell derülnie annak, hogy az értékelendő
szakmai tapasztalati időt a megajánlott, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-B felelős
műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen
szerezte.
A bemutatott szakembernek továbbá nyilatkoznia kell, hogy rendelkezésre áll a szerződés
teljesítéséhez. Ajánlattevőnek olyan szakembert kell a 2. részszempont vonatkozásában bemutatnia,
aki legkésőbb a szerződéskötésre rendelkezni fog a 266/2013. (VII. 11.) Konn rendelet szerinti MVE felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
Amennyiben az Ajánlattevő nem kíván megajánlást tenni a 2. értékelési részszempontra, úgy csak
nyertessége esetén, a szerződéskötéskor kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-B
felelős műszaki vezetői jogosultságú szakemberrel rendelkeznie, ennek megfelelően az ajánlatban
csak nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjára gondoskodik a
teljesítésbe bevonni kívánt MV-E felelős műszaki vezető kamarai nyilvántartásba vételéről. Ilyen
esetben a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre a kamarai határozat benyújtásával, vagy a
kamarai névjegyzékben szereplés útján kell igazolnia a szakember tekintetében a felelős műszaki
vezetői jogosultság meglétét.
A 2. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, a
további megajánlott értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet.
Az értékelés módszere a 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő
számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai
aránypárral megállapított pontértéket kap.
Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja:
p=

vIzsga’

(p

‘~min

)±

Alegjobb

ahol
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa (10 pont)
a pontskála alsó határa (0 pont)
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

3. részszempont: Előteljesítés időtartama (nap):
A 3. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, a
további megajánlott értékek az egyenes arányositás módszerének megfelelően kevesebbet.
A 3. értékelési részszenipont esetében ajánlatkérő az adott részben lévő teljes kivitelezésre
meghatározott teljesítési határidőhöz képest vállalt előteljesítés időtartamát értékeli olyan módon,
hogy a 20 napos vagy annál kedvezőbb (magasabb mértékű) megajánlás esetén az ajánlattevő a
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maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a
többletpontszánimal nem értékeli (Kbt. 7’7. ~ (1) bekezdés).
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napot

meghaladó

megajánlást

Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja:
p = A’,j~gg~’j
A,ewQbb

(~

ahol
F:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

_p

)± p

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa
a pontskála alsó határa
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartakni eleme

A 3. részszempont vonatkozásában a megajánlást napokban szükséges megadni.
Ajánlatkérő a pontszámok meghatározását űgy végzi el, hogy az általa meghatározott legkedvezőbb
szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (a képletbe abban az
esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat
tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb).
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő
megszorozza az ajánlattételi felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig
ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a
legnagyobb. Tehát az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az
értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb (legnagyobb összpontszámú) érvényes ajánlatot tette.
Ha több ajánlatnak azonos az előző bekezdés szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat
minősül a legjobb ár-érték arányúnak, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési
szempontok közül a legmagasabb súlyszámú szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott.
Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott
ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a legjobb ár-érték arányú ellenszolgáltatást két
vagy több ajánlat azonos mértékben (azonos pontszámmal) tartalmazza.
14. Á

kizáró okok

I-III. részek tekintetében:
14.1.

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki a K.bt. 62. ~ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjainak hatálya alá
tartozik.
14.2.

A kizáró okok igazolási módja:
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. ~ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában
nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint
Ajánlattevő köteles a pénzmosás és a terrorizmus fmanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. * 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot
benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás ás a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. * 38. pont a)-b) vagy d)
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, Úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Kbt. 67. ~ (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. ~ (2) bekezdése alapján
ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet
vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles benyújtani a kizáró okok hiányáról.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. * (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő
ellenkező bizonyításig az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata
nélkül vélelmezi.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74. ~ (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok
hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett.
—

—

A Kbt. 64. ~ (1) bekezdése értelmében a Kbt. 62. ~ (I) bekezdés b) ésB pontjában említett kizáró
okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból,
amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. * (4) bekezdése szerinti véglegessé vált
határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. ~ (5)
bekezdése szerinti vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. * (5) bekezdése szerinti
jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását
megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen
igazolják a megbízhatóságát.
—

A Kbt. 64. * (2) bekezdése alapján, ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. * (4) bekezdése szerinti
véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság
Kbt. 188. ~ (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló
gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A
jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal
egyidejűleg köteles benyújtani.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő
elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/20t5 (X. 30.) Korm. rend. 7. ~ szerinti korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az
abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró
okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
-

-

15. Az alkali;: assági követelni ények:
I-III. részek tekintetében:
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Ajánlatkérő a Kbt.
követelményeket.

115.

~ (2) bekezdésére tekintettel nem határoz meE alkahnassá2i

16. Hiányvótlás lehetőségének biztosítása:
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. *-ban foglaltak szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt.
71. ~ (6) bekezdésének megfelelően nem rendel cl újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a
hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
17. Ajánlattételi határidő:
2018. március 29. 11:00 óra
18. Az ajánlat ben yúitásának címe:
Jászboldogházi Polgármesteri Hiyatal
5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27.
19. Az ajánlattétel nyelve:
Magyar
20. Az ajánlatok felbontásának helye, ide/e:
Jászboldogházi Polgármesteri Hiyatal
5144 Jászboldogháza, Rákóczi Út 27.
2018. március 29. 11:00 óra
21. Az a/án latok felbontásán jelenlétre jogosultak:
Az ajánlatok felbontásánál Kbt. 68. * (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. Az
ajánlatok felbontását ajánlatkérő a Kbt. 68. ~ (1) (4) és (6) bekezdéseiben meghatározottak szerint
-

végzi.

22. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
I-III. részek tekintetében:
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.
Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt. 131.
bekezdésére.

*

(5)

23. Az eljárás eredményéró’l szóló összegezés megküldésének napja és a szerződéskötés tervezett
időpontja
I-III. részek tekintetében:
Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja: Ajánlatkérő Ajánlattevőket a
Kbt. 79. ~ (2) bekezdése szerint írásban értesíti az eljárás eredményéről.
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Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 70. ~ (1) bekezdésének megfelelően az
ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást Olyan időtartam alatt fogja
elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség
fem~állása alatt sor kerüljön.
A szerződéskötés tervezett időpontja: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. ~ (6) bekezdésében
rögzítetteknek megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség Kbt. 131. * (5) bekezdés
szerinti] időtartama alatt köteles megkötni, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg az írásbeli
összegezés megküldése napját követő öt napos időtartam lejártáig.
24. Alánlatkérő alkalmazza-e a Kb!. 114. .S (‘11) bekezdését:
I-III. részek tekintetében:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. ~ (11) bekezdését.
25. A szerződés EU-alavokból finaizszírozott proiekttel és/varr programmal kapcsolatos: igen
L-III. részek:
„Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi közintézményekben” című, TOP-3.2.l-15-INI2016-00009 azonosító számú projekt
26. A Kbt 75. $ (2) bekezdés e) vont/ának alkalmazására vonatkozó információk:
I-III. részek tekintetében:
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás során nem
alkalmazza a Kbt. 75. ~ (2) bekezdés e) pontját.
27. Egyéb információk:
I-III. részek tekintetében:
1) Az ajánlat formai követelményei: Az ajánlatot írásban, 1 eredeti papír alapú példányban,
összemzve, zárt csomagolásban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton
kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
A csomagoláson
„Ajánlat Vállalkozási szerződés „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi
közintézményekben” című, TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00009 azonosító számú projekt kivitelezési
munkálatainak elvégzésére.”
-

„Nem bontható fel az ajánlattételi határidő előtt”

megjelölést kell feltüntetni.
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Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon ajánlatok idő előtti felbontása miatt, amelyeket a fentiek
szerint meghatározott módon nem jelöltek meg.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az Üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot
és hátlapot (ha vamiak) nem kell, de lehet számozni.
Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től
írásos felhatalmazást kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat beadása előtt módosítást hajtottak végre, az
adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
-

-

Ajánlattevő köteles csatolni továbbá a cégszerűen aláírt eredeti a papír alapú példánnyal mindenben
megegyező ajánlatát teljes terjedelmében írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető)
formátumban, valamint a beárazott költségvetési kiírást excel formátumban (.xls) egy elektronikus
adathordozón (Pl.: CD; DVD vagy Pendrive) a papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban
elhelyezve.
-

-

Ajánlattevő köteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a fentiek szerinti
adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben megegyezik az általa benyújtott
eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával. Amennyiben az eredeti, illetve az elektronikus adathordozón
beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat a papír alapú példány szerint kerül értékelésre,
ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.
A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha
annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat beadási módja
megválasztásának kockázatait az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlatot személyesen
munkanapokon hétfZ5től csütörtökig 8.00 és 16.00 óra között, pénteken 8.00 és 13.00 óra között,
vagy előzetesen egyeztetett időpontban, illetve az ajánlattételi határidő napján 8.00-10.00 óra között
lehet leadni.
-

2) Az ajánlatnak a Kbt. 66. * (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell
tünteti a Kbt. 68. ~ (4) bekezdése szerinti összes adatot.
3) Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az
alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. ~ (I) bekezdés
szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető
dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes
bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírásminta);
2. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott
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aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást;
3. Ajánlattevőnek csatohiia kell a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a cégügyében van-e
változásbejegyzési eljárás van folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az ajánlattevőnek csatolni kell továbbá a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. ~ (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő eredeti kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
5) Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 66. ~ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra
vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
6) Ajánlattevő köteles a Kbt. 66. * (6) bekezdés rendelkezései alapján ajánlatában megjelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) a.z ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni, a nemleges tartalmú nyilatkozatot
ebben az esetben is csatolni
7) Ajánlattevő köteles a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. * 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot
benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. * 38. pont a)-b) vagy d)
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. ~ 38. pont a)-b) vagy d) alpontjai alapján
tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben közvetlenül vagy
a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 8:2. ~ (4) bekezdésében meghatározott módon közvetve a szavazati jogok
vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon
tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással
vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények
vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben
a Ptk. 8:2. ~ (2) bekezdésében meghatározott
meghatározó befolyással
rendelkezik,
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
.
dci) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a
leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
.
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a
kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
-

-

-

-
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de) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az
alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány
képviseletében eljár.

8) Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. ~ (2) bekezdése alapján egyszerű
másolatban is be lehet nyújtani, azonban az ajánlatnak a Kbt. 66. ~ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat
eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
9) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar
nyelven kerül kiállításra, Úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A
Kbt. 47. ~ (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok
ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő
felel. Az ajánlatok bírálata során a magyar nyelvű dokumentum az irányadó.
10) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az
ajánlattételi felhívás megküldésének napján, a referenciák tekintetében a teljesítés napján, árbevétel
tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján érvényes Magyar
Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem
magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül
a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb.
vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk)
vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
11)
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás során az ajánlattevők
joghatályos kommunikációt ajánlatkérővel kizárólag írásban folytathatnak. Minden ettől eltérő Úton
történő kommunikációt ajánlatkérő figyelmen kívül hagy. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a
magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen
más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyÚjtható be.
12) Az ajánlattevőként szerződő fél köteles
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább
20.000.000,- Ft/év és legalább 10.000.000,- Ft/káresemény mértékű teljes körű építési-szerelési
tevékenységet magában foglaló felelősségbiztosításra.
Ajánlattevőnek a szerződéskötéskor a fenti értékig terjedő fedezetet nyújtó teljes körű építésiszerelési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.
-

-

13) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká
nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. * szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges. Az üzleti titokká
nyilvánításról és annak indokolásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.
14) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket
az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos
jognyilatkozatot tehet. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 35. * (3) bekezdése
alapján a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
15) Az ajánlathoz cégszerűen aláírt, árazott költségvetést kell csatolni a közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetés beárazásával. A kiadott költségvetéstől
24

eltérni nem lehet.
Ajánlattevő köteles csatolni a céaszerűen aláírt eredeti a papír alapú példánnyal mindenben
megegyező, teljes terjedelmében írásvédett (Jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető) beárazott
költséavetési kiírás’ Microsoft Excel formátumban (.xls) cay elektronikus adathordozón (Pl.:
CDz DVD vaay Pendrive) a papír alapú példányt tartalmazó zárt csomaaolásban elhelyezve”
-

16) Ajánlatkérő a Kbt. 73. ~ (5) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, melyeknek a
teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek
ingyenesen teszik elérhetővé.
17) A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők.
18) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő
nyertesnek, valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdasági társaság, illetve jogi személy
(projekttársaság) létrehozását.
19) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli.
20) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
21) Az ajánlattételi feUiívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.
28. Az aiá,i lattételi felhívás me2lcüldésének napja: 2018. március 14.

Jászboldogháza Községi Önkormányzata
képviseletében
Sansz Projekt Iroda Bt.
Sebestyén Klára
felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
Lajstromszám: 00419
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Tisztelt Képviselő-testület!
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) értelmében a
választások lebonyolítói a választási szervek, melyeknek két típusa van: a választási bizottságok
és a választási irodák.
A választási bizottságok a választópolgárok higgetlen. kizárólag a törvénynek alárendelt szervei,
amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának,
törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes
rendjének helyreállítása.
A Ve. 24.* (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a szavazatszámláló bizottság (továbbiakban:
SZSZB) három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselőtestülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a
szavazás napja előtti huszadik napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda
(továbbiakban: HVI) vezetője tesz indítványt. Az SZSZB tagokat és a póttagokat települési
szinten kell megválasztani, vagyis a tagokat és a póttagokat nem adott SZSZB-be választja
meg a képviselő-testület.
A törvény részletesen szabályozza a választási bizottságok közöttük az SZSZB—k kialakítására
vonatkozó elveket és az összeférhetetlenség eseteit:
az SZSZB választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán választható
(jelöltként indulhat).
—

-

Az SZSZB-nek csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár lehet a tagja.
-

Az SZSZB-nek nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester,
jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati
jogviszonyban álló személy, valamint jelölt (Ve. 18. ~ (1) bek.).
Nem lehet a választási bizottság választott tagja az, aki pártnak tagja, a választókerületben
jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi
területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati
jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető. (Ve. 1 8.* (2) bek.)
-

-

A megválasztott SZSZB-k tagjainak és póttagjainak megbízatása a következő általános
választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. (Ve. 33.* (3) a) pont.)
A Ve. 25. * (1) bekezdése alapján a választási bizottság tagjaira és póttagjaira ten indítványhoz
módosító javaslat nem nyújtható be.
A Ve. 25.* (2) bekezdése szerint a választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
egy szavazással dönt a képviselő-testület.
Az SZSZB választott tagja és póttagja (valamint megbízott tagja) legkésőbb a szavazást megelőző
második napon a polgármester előtt esküt vagy fogadalmat tesz. (ye. ~ (1) bek.)
Fent leírtak alapján a mellékelt határozati javaslatban terjesztem elő az SZSZB-k választott
tagjainak, póttagjainak megválasztására vonatkozó javaslatomat. Tájékoztatom továbbá a tisztelt
képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban felsorolt jelöltekkel szemben a Ve. 1 8.*-ban

foglalt összeférhetetlenségi ok nyilatkozataik alapján
nem áll fenn, továbbá választójoggal
rendelkeznek, így megválasztásuknakjogi akadálya nincsen.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy ajogszabálynak megfelelően, módosító javaslat nélkül,
egy szavazással dönteni szíveskedjen.
—

—
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Dr. Dinai Zoltán sk
HVI vezető
HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: A szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról

Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 24. ~ (1) bekezdésében, valamint 25. *-ában biztosított jogkörében eljárva,
Jászboldogháza területén működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak az
alábbi jászboldogházi választópolgárokat választja meg:

Tagok
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Berkó-Fejes Györgyi
CsingerRozália
Joó-Kovács Balázsné
Kisádám Péter
Sósné Baráth Erika
Szappanos Anikó

5144 Jászboldogháza, József A. u. 23.
5144 Jászboldogháza, Bocska u. 56.
5144 Jászboldogháza, Szellő u. 23.
5144 Jászboldogháza, Virág u. 20.
5144 Jászboldogháza, Lehel u. 13.
5144 Jászboldogháza, Tompa M. u. 11.

Póttagok

4.
3.
2.
1.

Durucz István
Papp Gyula
Szendrei Péter
Szöllősi Péter

5144 Jászboldogháza Rákóczi F. u.s.
5144 Jászboldogháza Dózsa Gy. u. 8.
5144 Jászboldogháza Arany J. u. 19.
5144 Jászboldogháza Rákóczi F. u. 49.
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Dr. Dinai Zoltán sk.
F-IVI. vezető

6. Napirend

Adományozás „Jászboldogháza Községért” Kitüntető d(jban
éve
részesítettek névsora
1 996
„Jászboldogháza Községért” Bazsó Elek,
Berkó Imréné, Besenyi Vendel, Fabrincius
Lajos, Gömöri Mihályné, Dr. Kis Imre, Kocsis
Imre, Molnár Istvánné, Módos Mihály, Muhari
Kálmán, Nagy András, Papp Izabella,
2001
Bazsó Ernő, Bazsó Ernőné, Kövér Béla,
2002
Kovács Istvánné, Nagy János,
2003
Bazsó Miklósné, Dr. Szilágyi János,
„Jászboldo2háza Díszpol2ára”: Matók
István
2004
2006

2009
2010
2012.
2013.

2014
2016

Petróczki Lászlóné, Gaál Ferenc,
Znpkó Ferencné, Besenyi István, Konkoly
Mihály, Vadkerti Tivadar,
„Jászboldopháza Díszpol2ára”: Dr. Kiss
Imre
Nagy Mihály, Joó-Kovács Balázs, Mészáros
Béláné, Konkoly Béláné, Rigó Andrásné
Szécsi Pálné, Turóczi István Zoltánné
Bózsó László, Kelemen Márta és Kelemen
Péter, Kispálné Baranyi Aranka
Arvalányhaj néptánc csoport, Orczi Imréné,
Jászboldogházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
CID Mezőgazdasági és Kereskedelmi KFT.,
„Jászboldo2háza Díszpol2ára”:
Zrupkó
Ferencné
Veliczky Józsefhé, Fózer Tibor
„Jászboldopháza Díszpolpára”: Pálfi Dénes
Gerhát Károly, Kőhidi György és Kőhidi
Györgyné, Pörköltfőző baráti csapat; Káposztás
István, Rácz János, Turóczi Ferenc és Tóth László.,

2017

„Jászboldo2háza Díszpol2ára”: Dr. Pap Béla
Polgárőr Egyesület
Jászboldogháza Konyha dolgozói

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
JÁSZBOLDOGHÁZA

JELENLÉTI

ÍV

1. Joó-Kovács Balázs

2. Kobela Margit

3. Menyhért Ernő

4. Dr. Pap Béla

5. Szücs Gergely

6. Vámosi Norbefl
7. SzűcsLajos
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