JÁ5ZBOLDOGHÁzA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
JÁSZBOLDOGHÁZA
.

1. sz. példány

14/2020.
TÁRGYMUTATÓ
(2020. 10. 16.)
Képviselőtestületi nyílt ülésről

—

Jegyzőkönyv

100/2020. (X. 16.) Képviselő-testületi határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról
10/2020. (X. 19.) számú Önkormányzati Rendelet
A szociális célú tüzelőanyag támogatásról
101/2020. (X. 16.) Képviselő-testületi határozat
Jászboldogháza belterületén Falusias lakóterület szabályozására vonatkozó településrendezési
terv módosítása
102/2920. (X. 16.) Képviselő-testületi határozat
Az „Uj mini bölcsőde kialakítása Jászboldogházán” című TOP- 1.4. 1-19-JN1-2019 00008
azonosítószámú projekthez a bölcsőde eszközbeszerzésére a nyertes ajánlat kiválasztásáról
döntés
103/2020. (X. 16.) Képviselő-testületi határozat
Települési címerhasználatról

Készült: 2 példányban
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2020. október 16-án Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
munkatervében nem szereplő soron kívüli, nyílt ülésén 16.30 Órakor, a Községháza, 5144
Jászboldogháza, Petőfi Sándor u. 4. alatt megtartott (Étkező) emeleti Tanácskozó termében.
Jelen vannak: Fajka Gábor, Hegyesi József, JoÓ-Kovács Balázs, Szendrci Péter, Szűcs Gergcly, Vámosi
Norbert képviselők
Szűcs Lajos
polgármester
Dr. Dinai Zoltáii
jegyző
—

-

Meghívottak: O fő
Szűcs Lajos pol~ármester: Tisztelet Képviselőtestület! Mindenkit tisztelettel köszöntök a mai soron
kívüli Képviselő-testületi ülésen. Megállapítom, hogy Jászboldogháza képviselőtestülete 7 főből 7 fő
jelen van. Az ülés határo7atképe%. A 9oron kívüli ülésre a napirendre tűzött ügyek dőntésének
fontossága miatt kerül sor. A meghívót a képviselők megkapták. Javaslom, hogy a Képviselőtestület a
meghívóban lévő napirendeken felül még két napirendet vegyen fel:
1.
2.

Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag támogatásáról szóló rendelet megtárgyalására
Előterjesztés Jászboldogháza belterületén falusias lakóterület szabályozására vonatkozó
településrendezési terv módosításának megtárgyalására

Van- e a napirendekhez kapcsolódóan valakinek más javaslata, kérdése vagy bejelentése?
Szűcs Lajos: Amennyiben nincs, az elhangzott javaslattal együtt szavazásra bocsájtom. Aki elfogadja
a meghívóban lévő napirendeket, és még az elhangzott két napirendi javaslatot, az kérem, hogy igennel
jelezzen.
A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
100/2020. (X. 16.) Képviselő-testületi határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete Úgy döntött, hogy a mai rendkívüli
ülésen a Szűcs Lajos polgármester javaslatát elfogadja és a meghívóban lévő napirendeken felül még
két napirendet tárgyal az alábbi sorrendben:

1. Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag támogatásáról szóló rendelet megtárgyalására
Dr. Dinai Zoltán jegyző írásban
2. Előterjesztés Jászboldogháza belterületén falusias lakóterület szabályozására vonatkozó
településrendezési terv módosításának megtárgyalására
Szűcs Lajos polgármester írásban
3. Előterjesztés az „Uj mini bölcsőde kialakítása Jászboldogházán” című TOP-l .4.1- 19-JNI-201900008 azonosítószámú projekthez a bölcsőde eszközbeszerzésére beérkezett árajánlatok
megtárgyalására és a nyertes ajánlat kiválasztására
Szűcs Lajos polgármester szóban
4. Előterjesztés a KEHOP 1.2.1 Klímastratégia pályázathoz címerhasználat megtárgyalására
Szűcs Lajos polgármester szóban
Határidő: 2020. 09. 30.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Értesül: Szűcs Lajos polgármester
-

-

-

—

—

—
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A Képviselők részére a napirendekhez kapcsolódóan az írásban érkezett anyagok az előterjesztéshez
kiosztásra kerültek.
1.

Napirend
Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag támogatásáról szóló rendelet megtárgyalására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző

Szűcs Lajos: A Belügyminisztérium a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódóan 2.209.800,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette az
önkormányzatot. Átadom a szót a Jegyző Űr részére.
Dr. Dinai Zoltán: A szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló rendelet tervezet a tavalyi évi
rendelet alapján készült. Támogatás feltétele:
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény szerinti aktív korúak
ellátásában, időskoniakjáradékában, lakhatáshoz kapcsolódó telepulési támogatásban részesul,
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó 100.000,-Ft-ot és
lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.
A kérelmekről, illetve méltányosságból történő megállapításról a Szociális és Egészségügyi Bizottság
dönt. Háztartásonként legfeljebb 5 köbméter fa adható.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet vitassa meg és fogadja el.
-

-

-

Szűcs Lajos: Van-e még kérdés, hozzászólás, vélemény?
Vámosi Norbert: Örülök az elnyert támogatásnak. Egyetértek a rendelet-tervezettel.
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen! Javaslom, hogy az előterjesztett szociális célú tüzelőanyag
támogatásról szóló rendelet tervezetet fogadja el a testület. Kérem, hogy szavazzunk.
A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:

10/2020. (X. 19.) számú Önkormányzati Rendelet
A szociális célú tüzelőanyag támogatásról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. Napirend
Előterjesztés Jászboldogháza belterületén falusias lakóterület
településrendezési terv módosításának megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

szabályozására

vonatkozó

Szűcs Lajos: A Jászboldogháza belterületén falusias lakóterület szabályozására vonatkozó
településrendezési terv módosításáról már beszéltünk. Kiszelovics Ildikó vezető településtervező
elkészítette a településrendezési terv módosítására vonatkozó árajánlatát. A településrendezési terv
módosításának díja 700.000,- Ft. Az árajánlatot a képviselők megkapták. Darók István helyi lakossal
történt eddigi egyeztetéseink alapján arról tájékoztatott, hogy vállalja a módosítással járó költség egy
részének megfizetését. de kén, hogy az önkormányzat is járuljon hozzá.
Vámosi Norbert: Ha most támogatjuk a kérelmezőt, akkor más támogatással, mint a vissza nem térítendő
otthonteremtési támogatás ne nyújtsunk részére.
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Dr. Dinai Zoltán: A Vissza nem térítendő otthonteremtési támogatás adható, mérlegelhet a
Képviselőtestület.
He2yesi József: A kérelmező lakos érdekét is szolgálja ezért javas]om, hogy legalább a felét fizesse
meg, 50-50 % fizetését javaslom.
Szendrei Péter: Egy lakos kérte’ Van-e pénz arra, hogy az önkormányzat is hozzájáruljon?
Joó-Kovács Balázs: Van-e még valami, amit bele tudnánk venni a módosításba?
Szűcs Laios: Most egy konkrét kérelem van, de több lakos is érdeklődött ez ügyben. Meghirdettük a
lakosoknak. 10 lakos vett részt a tervezővel történő közös megbeszélésen’ A Tápiói Pulykatelep bővítése
van még, de ott a rendezési terv módosítással járó teljes költség megfizetését a vállalkozó vállalta. A
beépítési mérték növelésével kapcsolatos tárgyalásban egy fő maradt, aki vállalta, hogy hozzájárul a
módosítással járó költséghez, de az egész költséget O sem szeretné megfizetni. Az Lf2 építési övezetben
beépítési megengedett legnagyobb mértékének 25 %-ról 30 %-ra növelése a jövőben segítségül lehet a
lakásbővítést végző lakosoknak. A Családi Otthonteremtési Kedvezmény lehetősége miatt
gondolkodnak a fiatalok a bővítésben. Ezért javaslom, hogy az önkormányzat is járuljon hozzá a
módosítással járó költség megfizetéséhez.
Faika Gábor: Támogatom.
Szűcs Laios: Van-e még kérdés, hozzászólás, más javaslat? Amennyiben nincs, akkor javaslom, hogy
Jászboldogháza község belterületén az Lf2 építési övezetben beépítési megengedett legnagyobb
mértékének 30 q ra növelése érdekében módosítsa az önkormányzat a helyi építési szabályzatát. A
rendezési terv módosításával kapcsolatos munkálatokkal bízzuk meg Kiszelovics Ildikó vezető
településtervezőt, és a megküldött árajánlatát fogadjuk el. Az árajánlatban szereplő 700.000.-Ft
munkadíj 50 %-át 350.000,- Ft-ot Jászboldogháza Községi Önkormányzat vállalja, a másik 50 %-ot
350.000,- Ft-ot a kérelmező fizesse meg.
A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

101/2020. (X. 16.) Képviselő-testületi határozat
Jászboldogháza belterületén Falusias lakóterület szabályozására vonatkozó településrendezési terv
módosítása
Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete Jászboldogháza belterületén falusias
lakóterület szabályozására vonatkozó településrendezési terv módosítására irányuló kérelemmel
kapcsolatosan az alábbi döntést hozta:
A beérkezett lakossági kérelemmel egyetért és Jászboldogháza község belterületén az Lf2
építési övezetben beépítési megengedett legnagyobb mértékének 30 % -ra növelése érdekében
módosítani kívánja a helyi építési szabályzatát.
A rendezési terv módosításával kapcsolatosan Kiszelovics Ildikó vezető településtervező
árajánlatát az alábbiak szerint elfogadja:
Az árajánlatban szereplő 700.000.-Ft munkadíj 50 %-át 350.000,- Ft-ot Jászboldogháza Községi
Önkormányzat vállalja, a másik 50 %-ot 350.000,- Ft-ot a kérelmező fizeti meg.
A Képviselő-testület megbízza Kiszelovics Ildikó vezető településtervezőt a településrendezési eljárás
lefolytatásával, és a Helyi építési szabályzatról szóló 14/2009.(XII.l8.) önkormányzati rendelet
módosításának előkészítésével.
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Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Értesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán jegyző
Darók István (5144 Jászboldogháza, Május 1. u. 10.)- kérelmező
Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. Kiszelovics Ildikó Vezető településrendező tervező
lialtái
—

—

—

-

3. Napirend
Előterjesztés az „Uj mini bölcsőde kialakítása Jászboldogházán” című TOP-l .4. 1-19-JN 1-201900008 azonosítószámú projekthez a bölcsőde eszközbeszerzésére beérkezett árajánlatok
megtárgyalására és a nyertes ajánlat kiválasztására

Szűcs Lajos: A bölcsőde eszközbeszerzésére ma 12.00 óráig kellett beadni az ajánlatokat a cégeknek. A
megadott határidőig a három cégtől érkezett érvényes ajánlat az alábbiak szerint:
I. Metál Plusz Kft. 1074 Budapest, Dohány u. 37.1. em. 1.
Bruttó 6884520,-Ft.
2. JÁSZ-PERFEKT Kft. 5000 Szolnok, Csokonai üt 23. 1. em. I. Bruttó 7 346 074,- Ft.
3. JAZINI Bt. 5125 Pusztamonostor, Petőfi u. 22.
Bruttó? 853 610,-Ft.
Javaslom, bogy a beérkezett árajánlatok közül a legalacsonyabb, legjobb ár-érték szerinti ajánlatot
fogadjuk el nyertesnek. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?
Faika Gábor: A kapott árajánlatok minőségi eszközökre vonatkoznak? A bölcsőde kerítés készül-e?
Szűcs Lajos: Az eszközök speciális, bölcsődébe beszerezhetőek lehetnek csak. Magyar Bölcsődék
Egyesülete által kijelölt módszertani szakértő által is javasolt eszközök. Az árajánlatok rá vonatkoznak.
A bölcsőde kerítése nem a pályázat része. Már dolgoznak rajta a dolgozóink, a kerítés anyag
megrendelése megtörtént. November elején megérkezik, és hó végére el kell, hogy készüljön.
Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.
A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
102/2020. (X. 16.) Képviselő-testületi határozat
Az „Új mini bölcsőde kialakítása Jászboldogházán” című TOP-l .4. 1-19-JNI-2019-00008
azonosítószámú projekthez a bölcsőde eszközbeszerzésére a nyertes ajánlat kiválasztásáról döntés
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta az „Új mini bölcsőde
kialakítása Jászboldogházán” című A TOP-l.4.l-19-JNI-20l9-00008 kódszámú „projekthez
eszközbeszerzési feladatok ellátására beérkezett ajánlatokat és az alábbiak alapján döntött a nyertes
ajánlat kiválasztásáról.
Határidőre 3 cég adott be a felhívásra érvényes árajánlatot:
1. ajánlattevő:
Metál Plusz Kft. 1074 Budapest, Dohány u. 37. I. em. I. Adószám:2423376-2-42
Nettó: 5 420 882,- Ft.+ Afa: 1 463 638.- Ft.
Bruttó 6884 520.- Ft.
2. ajánlattevó:
JÁSZ-PERFEKT Kft. 5000 Szolnok, Csokonai út 23. 1. em. I. Adószám: 24848657-2-16
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Nettó: 5784 310,- Ft.+Áfa I 561 764,- Ft.

Bruttó 7346074.-Ft.

3. ajánlattevő:
JAZINI Bt. 5125 Pusztamonostor, Petőfi u. 22.
Nettó: 6 183 945,- Ft.+Áfa 1 669 665.- Ft.

Adószám: 22363972-2-16
Bruttó 7 853 610,- Ft.

A Képviselőtestület a legjobb ár-érték szerinti érvényes ajánlatot hirdeti ki nyertesnek.
A legjobb ár-érték szerinti árajánlatot a Metál Plusz Kft. 1074 Budapest, Dohány u. 37. I. em. 1.
Adószám:2423376-2-42, Bruttó 6 884 520.- Ft-ot tette.
A Képviselőtestület a Metál Plusz Kft. 1074 Budapest, Dohány u. 37. 1. em. 1. Adószám:2423376-242. Bruttó 6 884 520.- Ft. árajánlatát fogadja el, és hirdeti ki nyertes ajánlatnak.
A Képviselőtest felkéri Szűcs Lajos polgármestert a nyertes vállalkozóval történő eszközbeszerzési
feladatok ellátására a szerződés megkötésére, és aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Értesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán —jegyző
Metál Plusz Kft. 1074 Budapest, Dohány u. 37. 1. em. I. Gál Helga ügyvezető
JASZ-PERFEKT Kft. 5000 Szolnok, Csokonai út 23. 1. em. I.
Vámosné Nagy Györgyi ügyvezető
JAZINI Bt. 5125 Pusztamonostor, Petőfi u. 22. Juhász László ügyvezető
Sasné Szöllősi Anita pénzügyi ügyintéző
Irattár
—

—

—

-

—

4. Napirend
Előterjesztés a KEHOP 1.2.1 Klímastratégia pályázathoz címerhasználat megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Laios: A KEHOP Klímastratégia pályázat 3 település, Jásztelek, Jászalsószentgyörgy és
Jászboldogháza közös pályázata. A pályázat részeként kiadványokat szeretnének készíteni, és a készítők
szeretnék, ha a kiadványon szerepelne a település címere. Ehhez kérik a Képviselő-testület
hozzájárulását. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy
szavazzunk.
A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
103/2020. (X. 16.) Képviselő-testületi határozat
Települési címerhasználatról
Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a KEHOP- 1.2.1 kódjelű,
„Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című
pályázathoz kapcsolódó kiadványokon történő címerhasználathoz.

Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Értesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán jegyző
Irattár
—

—
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Szűcs Lajos: Van-e még kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs több hozzászólás vagy
egyéb bejelentés, akkor köszönöm szépen a Képviselőtestület tagjainak a mai ülésen való részvételt és
az ülést bezárom.
Kmf.

1’
(~~Lajos)
p~l~r%iester

(Dr. Dinai Zo tán)
jegyző

Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2020. (X. 19.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a szociális célú tüzelőanyag támogatásról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdés
alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatokról Szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.*
(1) bekezdés Sa pontjában meghatározott feladatköréhen eljárva a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. ~ és 25. * (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. * E rendelet hatálya kiterjed Jászboldogháza község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és
lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

Ott

2. Eljárási rendelkezések
2. * A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására a települési támogatásról szóló 1/2015.
(11.24.) önkormányzati rendelet 15. *-ában foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni.
3. * (1)

3. A jogosultság feltételei
Támogatásra azjogosult, aki
a)
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény sze
rinti aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, lakhatáshoz kapcsolódó te
lepülési támogatásban részesül,
b)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
d) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a net
tó 100.000,-Ft-ot és lakásáriak fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biz
tosítja.

(3) A szociális célú tüzelőanyag támogatásról, méltányossági jogkör gyakorlásáról, a jogosulatlanul
és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszatérítésének elrendeléséről, illetve méltái~yosságból
történő megállapításról a Szociális és Egészségügyi Bizottság jogosult dönteni.
(4) A kérelmeket 2021. január 31-ig lehet benyújtani az Önkormányzathoz
(4) Háztartásonként legfeljebb 5 köbméter fa adható.
4. Záró rendelkezések
4. * (I) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2021. március 31-én hatályát veszti.
Jászboldoa,~O~~ október 16.
zű sLajos
polgármester

dr. Dinai Zolt
jegyző

Kihirdetve: Jászboldogháza, 2020. október 19.
dr.
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
JÁSZBOLDOGHÁZA

JELENLÉTI
ÍV
Képviselőtestületi ülés

1. Joó-Kovács Balázs

2. Fajka Gábor

3. Hegyesi József

4. Szendrei Péter

5. Szűcs Gergely
6. Vámosi Norbert

7. Szűcs Lajos

polgármester

8. Dr. Dinai Zoltán jegyző

Jászboldogháza, 2020. 10. 16.

Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNOKETOL

14/2020.
MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében nem szereplő soron kívüli ülésére
2020. október 16-án, pénteken délután 16,30 órára.
AZ ÜLÉS HELYE: Iskolai étkező emeleti tenne

Javasolt napirendi pont:
1.1

Előterjesztés az „Új mini bölcsőde kialakítása Jászboldogházán” című TOP-1.4.1-19JN1-2019-00008 azonosítószámú projekthez a bölcsőde eszközbeszerzésére beérkezett
árajánlatok megtárgyalására és a nyertes ajánlat kiválasztására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban
—

2.’

Előterjesztés a KEHOP 1.2.1 Klímastratégia pályázathoz címerhasználat megtárgyalására
Szűcs Lajos polgármester szóban

Jászboldogháza, 2020. október 13.
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Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületenek
/2020. (
) számú ÖNKORJ’4ANYZATI RENDELETE
a szociális célú tüzelőanyag támogatásról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdés
alapján. valamin’ Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ~~-*
(I) bekezdés Ra. lHIItJábaIi iiiegliaiáiozoii feladaUlrébeii eljár’ a a szociális igazsatásról és a szocialis
ellatásokról szóló 1993. évi III. törvén’ 2. ~ és 25. ~ (3) bekezdés b) pontjáhan kapott felhatalniazas
alapján. a kö’etkezoket rendeli el:
1. A rendelet hatálya

I. ~ E rendelet hatálya kiterjed Jászboldogháza község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és
on lakcimmel rendelkező állampolgárokra.
2. Eljárási rendelkezések
2. * A rendeletben szabályozott támogatás megállapitására a települési támogatásról szóló
(11.24.) önkormányzati rendelet 15. ~-aban foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni.
3. ~ (1)

2015.

3. A jogosultság feltételei
Támogatásra azjogosult. aki
a)
a szociális i2azgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. tör
‘ény szerinti aktív korúak ellátásában. idöskorúak járadékában. lakhatáshoz
kapcsolódó települési támogatásban részesül.
b)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. é’i XXXI.
tör’ envben szabályozott halmozottan hátrán’ os helyzetű gven~eket nevel
c) rendszeres gyermekvédelmi kedve7ményhen részesül.
d) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg a nettó 100.000,-Ft-ot és lakásának fútését fatüzelésre alkalmas
tüzeloberendezéssel biztosítja.

(3) A szociális célú tüzelőan) as támogatásról. méltán) ossági jogkör gyakor]ásáról. a jogosulatlanu]
és rosszhiszeműen gén) be vett ellátás %isszatéritésének elrendeléséről. illetve méltányosságból
történő megállapításró] a Szociális és Egészség0~yi Bizottság jogosult dönteni.
(4) A kérelmeket 2021. januar 31-ig lehet ben) ujtani az Onkorman) zathoz
(4) Háztartásonként legfeljebb 5 köbméter fa adhato.
4. Záró rendelkezéseI’
4. ~ (1) Ez a rendelet a kihirdetését kö’ ető napon lép hatál) ba.
(2) Ez a rendelet 2021. március 31-én hatályát veszti.
Jászboldogháza. 2020. oktober
Szűcs Lajos
polgármester

dr. Dinai Zoltán
jegyző
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Kiszelovies fldikó Fgyéni Vállalkozó

Iroda: 5000 Szolnok Szantó könu 52 1 Ut 115
TeL fax: 56J343-279

e-mail: kisze1ovicsi1diko@upcmail.hu
Sz.: 19/ 2020
Szolnok, 2020. okióber 14.

Jászboldogháza Községi Önkormányzat
Szűcs Lajos
Polgármester Ut részére
.Tászboldouháza

~g~: Ajánlat Jászboldogháza belterületén
vonatkozó telepiilésrendezési ten? módosításra

falusias

lakóterület

szabályozására

Tisztelt Polgármester Úr!
Telefonon történt megbeszélés alapján
ajánlatomat mellékelten küldöm.

a településrendezési terv módosítására vonatkozó

Az ajánlathan szereplő településrendczési ten? módosítás tartalmábait al 997. évi LXXVIII.,
az épített környezet alakí’ásá.ról és védelméről szóló törvéiw, míg eljárásrendjében a
314/2012, (XLS.) Korm. rendelet alapján készül.
A telepüiésrendezési ten’ módosításra vonatkozó árajánlat a jogszabály által előírt
tartalommal készült
Az arajanlat összeállítása a tárgyalásos véleményezési eljárásra vonatkozik.
önkormányzat kiemelt fejlesztési terűletté nyilvánítja a tervezési területet)
Az árajánlat tartalmazza a főépítész me~bízási díját.

(Az

KISZELOVICS ILDIKÓ e

‚

50~ Szoinck, Szanto kri 52 ~ I
Adósám: 74077322.1.36
NyN’~ntartásj szám ‘o2o’r3
Bszsz.: 10404903.49 7~?5o-4s4g~oai
‘-

;‘~__

SAD8ZO

Kiszclovics Ildikó
vezető településtervező

Kiszelo’ics Ildikó Sgyéni Vállaik
]roda: SOOC) Szolnok. Szántó körút 52. lIlt 11 5
Tellfax: 56/343-279
e-mail: kiszelovicsjIdiko@upcmajlhu

Jászboldogháza község helterűktén az LJ2 épité~i övezet Iseépitési
módosítása beépítési százalék tekintetében.

pdl

amétei éntk

Az át-ajánlat farra/mában és egvezrerési eliárásáhon a 314120/2.(XL8.) Korm. rendelet
ehíírásá, jigyelembe véve rárgvalásos e/járás kd~zü/r.
-

-

Az Önkormányzat külön határozatban
tervmódositással érintett területet.
A településrendezési
részletezem:
>

ten

kiemelt

fejlesztesi

tcrüleue

elkészítésére vonatkozó ajánlatunkat a~

nyilvanítja

a

alábbiak szerint

Tervezési feladat;

Jászboldogháza község belterületén az Lí2 építési övezet beépítési paraniéterének
módosítása beépitési százalék tekintetében.

A munkarészek üternezése és tartalma a következő:
Előzetes tájékoztatási dokumentáció:
> A tervezéssel érintett lerü]etek é~ körn’ ezetének bemutatasa
)- Jelenlegi használatok ismertetése
> A telcpülésrendezési terv módosítás céla
> A településrendezési ten módosítás várható hatása
> Környezeti hatások
A 2/2005 (l.IL) Korm. rendeletben előín tartalomnak megfelelően
Partnerségi egyeztetés elektronikusa~ annak Képviselő— testületi határozattal lezárása
Környezeti értékelésről az előzetes Tájékoztatási dokumentáció alapján e]özetes vélemények
bekérése. Képviselő
testületi határozat a környezeti ártékeksről (212005 1.11. Korm.
rendelet szerint). Amennyiben környezeti értékelést elöíiják az külön megállapodás tárg’ a
—

Véleményezési dokumentáció:
Jóváhagyandó munkarészek:
> A helyi építési szabalyzat módosítása
> Szabályozási ten’ módosítása a hatályos tervlapok vonatkozó részeinek digitális
feldolgozásával
Alátámasztó munkarészek:
Alátámasztó leírás és tervi munkarészek.

Kiszelovics Hdiko Egyen.i ‚ állalkozó
lryia:

5000 SzoUrnk. S .a~’o konz 52. 1

115

Tel:fax. 56.343-279
e—mail: kisze1o’ic~íldLkoaupcmail.hti

~ A tervezéssel érintett területek és körn) ezetének bemutatása

)
)
)
)
)
)

Jeler~legi használatok ismertetése
A településrendezési terv módosítás célja
A településrendezési terv módosítás várható hatása
Normativitás vizsgálata
Hatályos településrendezési terv kivonat a módosítással érinteri területre vonatkozóan
Alátámasztó munkarész leírása. a módosítás hatásainak. következményeinek elemzése
a település szempontjából
) Alátámasztó munkarészek aktualizálása és kiegészítése a tervezéssel érintett
területekre vonatkoztatva, a főépítész feljegy7ése alapján. a tervezés tárgyában érintett
sziikséges vakten’e7ök bevonásával
Örőkségvédelemi hatástanulmáriv:
) örökségvédelmi hatástanuhnány
vonatkozóai~

kiegészítése

a

tervezésse]

érintett

területre

Telepűlésrendezési terv módosítás jóváhagyása után.
Tervtapok egybeszerkesztése
Jelen árajánlat nem tartalmana;
-

-

digitális főidhivatali alaptérkép ára (az önkormányzatnak kell megrendelnie)
környezeti értékelés, környezeti vizsgálat (zaj-. levegő-. szállópor stb.l díja,
amennyiben szükséges
Natura 2000 hatásbecslés, amennyiben szükséges
településképi rendelet módosítása. amennyiben szükseges

Költségv&elő adatszolgáhatása;
-

a tervezéssel erintett terület beepit& paranietereinek egyeztetése

Az aiánlat tartalmazza a főépítészi feladatokat és annak megbízási díját is.
A településrendezési ten’ módosítás elvégzésének ideje:
Előzetes tájékoztatási dokumentáció elkészítése:
Megrendeléstől számított 4 hét (előtetjesítés lehetséges)
Véleményezési dokrnmentáeió elkészítése:
Megrendeléstől számított 4 hónap (cióteljesítés lehetséges)

Kiszelovies Ildikó Egyéni Vállalkozó
Iroda: 5000 Szolnok, Szánó kön~t $2. l.lh. U 5
Tel’fn. 56.343-279
e-mail: ki~zeJoviesiIdikoűijupema~I.bu

Egyeztetesi szakasz:
A településrendezési ten’ módosításának egveitetése a ten ezólot független’ a 3)4 2012.
~XJ.8 ) Korm. rendelet által meghatározott.
A településrendezési terv eg\eztetése tárgyalásos eljárás szerint történik a fenti Korni
rendelet szerint.
Tel/esírási hatandok:
-

Településrendezési 1cr’ módosításának ‚árható
képviselőteswletijó’ áhag) ása:
Megrende!és(ől számított kb. 5 hótwp

A településrendezési terv módosításának díja:
700.000,- FI (azaz hétszázezer forint)
amely ár tartalmazza az alábbi példányszámokat:
-

-

egyeztetési dokumentáció 3 3 példány, illetve az államigazgatási
egyeztetési eljáráshoz szükséges papír vagy cd Ináso)at,
3 példány jóváhagyott tervdokumenláció a település részére. megfelelő példányszámú
ten’dokunientáció digitális adathordozón az egyeztetésben résztvevő szervek részére.
—

A településrendezési (en módosítása tartalmazza az egyenető tárgyaláson történő reszvételt,
Lelepülésrendezési terv véleményezésére történo elókészítést. a településrendezéssel
kapcsolatos Képviselő-testületi üléseken történő rész’ételt.
kz ajánlat nem tartalmazza az esetleges idöközbeni újabb fejlesztési elképzelések ten’ezését.
TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOK:
Vezető településrendező tervezőként korlatozás nélkül jogosult vagyok településrendezési
eszközök készítésére. Szakági tervező rnunka’ársam a hatályos jogszabályban télsorolt a
lelepülésrendezési tervek szakági alátámas7tó munkarészek elkészítésére jogosító
névjegyzákszánimal rcnd clkcznLk
Szolnok. 2020. október 14.
.

-
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Tisztelettel-

KISZELQVICS ILDIKO

5O~O Szo!rc~. Szárnó kn. 52.1. Ii. 11.5.
Adós:~3m: 74077322-1-36
~ szám: 10201673
B~zsz’ ‘0~04U~34957~750-4g4g1QQ1
tt SAOOZO

iszektr’c(lldikó
‚eicíi településtenező

Fwd: KEHOP-I.2.1 pályázat keretein belu aszta naptár készítése
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KEHOP pályázat keretein belül ismeretterjesztést célzó kiadvány elkészítése is szerepel. Ennek
keretein belül korábban egyeztettük, hogy készítünk egy 16 oldalas asztali naptárat, amiben
szerepeltetjük a település 2021-es hulladékszállítási tervét, illetve a szelektív gyűjtésre
vonatkozó helyi sajátosságokat is. Azért, hogy a naptár időben elkészüljön,
december/januárban ki tudják osztani szeretném kérni, hogy küldjék meg részemre a 2021-es
hulladékszállítási tervet és a fontosabb tudnivalókat (p1. ha előírás van zsákra, az hol
beszerezhető) a szelektív és zöldhulladék szállítás kapcsán. Kérnék egy visszajelzést, hogy
mikorra várhatjuk a hulladékszállítási tervet adatokat hogyan kalkulálhatunk (p1. nyomdai
kapacitással) időben?

Röviden a kiadványról:
Pályázat szerint 16 oldalas kiadványt kell készíteni, ennek megfelelően a naptár első 4 oldalán
a klímaváltozásról, annak okairól, következményeiről és a lehetséges cselekvésekről (Pl.
alkalmazkodás) találhatóak információk. A naptár további oldalain az adott hónapra jellemző,
témához kapcsolódó jeles nap van kiemelve és bemutatva, ami a mindennapi élethez ad
tippeket, hogy mit tehetünk mi magunk a klímaváltozás ellen. Az utolsó oldalakon pedig a
szelektív hulladékgyűjtésről és a település szintű hulladékszállításról helyezünk el
információkat.
A naptárban feltüntetésre kerülnek a természet és környezetvédelmi jeles napok, valamint a
szelektív hulladékszállítási napok.
Ez egy a tervezet természetesen amennyiben lenne javaslat, kérés módosításra, kérem
jelezzék felénk!

Mivel a pályázatban megadott példányszám magasabb a háztartások számánál, így a
különbözet tekintetében a későbbiekben még egy külön ismertető kiadvány is meg fog jelenni.

eretném kérni, hogy a település címerét jó felbontásban (nyomdai minőségben) szintén
küldjék el részemre!

Várom mielőbbi visszajelzésüket!

Bármilyen további kérés, kérdés esetén forduljon hozzám bizalommal!

2020.10.21.16:24
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Odvözlettel:

Gulyásné Tóth Edina
projektkoordinátor

+36 20226 6837
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