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Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszáflás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 25-
én 17.00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal oktatótermében.

Jelen vannak: Bukovszki Sándomé, Forezekné Tóth Csilla, Kovács Bálint, Konfár
János, Szabó Mihály, Tánczos László képviselők és Szabó György Róbert
polgármester.

Meghívottak: Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző,
Csertő János a Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság tagja,
Sándor József az Egészségügyi és Szociális Bizottság
tagja,
Dr. Faragó Helga pályázatíró,
Viski Mihályné,
Labancz Antalné

Jegyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa

Szabó György Róbert polgármester köszönti a megjelent meghívottakat.
Megállapítja, hogy 7 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzökönyvvezetőnek Miklovicsné Faragó Rózsát kéri fel, akit a testület
egyhangúan elfogad.

Szabó György Róbert javasolja Új - 7, - napirendi pontként felvenni:

A Telenor Magyarország Zrt-vel (2045 Törökbálint, Pannon út 1.) kötendő
bérleti szerződés,

valamint az írásban kiadott meghívóban szereplő napirend megtárgyalását.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, kiegészítés a
napirendi pontokhoz?

Hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi napirendet fogadja el:
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Napirendi pontok:

1. A Tanyagondnok beszámolója
Előadó: Kálmán Mihály tanyagondnok

2. Tanyagondnoki szolgáltatás szakmai programjának elfogadása
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

3. Zárszámadási rendelet elfogadása
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

4. A 2015. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló
ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

5. Belterületi útfelújitás tárgyú beruházás meghatározása
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

6. Jakabszállás Község településrendezési eszközei módosítására vonatkozó
tervezési megállapodás jóváhagyása
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

7. A Telenor Magyarország Zrt-vel (2045 Törökbálint, Pannon Út 1.) kötendő
bérleti szerződés megtárgyalása
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

8. Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek

Közvilágítási berendezések mérés alapú elszámolása, Arany János utcai
közvilágítás bővítés
Kerékpárút pályázat befogadása. (e-mail 2016-04-14-én)
Művelődési Ház pályázat
Egyéb pályázatokról tájékoztató
Konyha fejlesztési pályázatról
Toborzó futás
M ajá I is
AmCars roadshow

9. Besze László (6000 Kecskemét, Ősz u. 16.) kérelmének megtárgyalása (zárt
ülés)
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

10. FOBIR-1 1105-4/2016. számú Földbizottsági határozat elleni kifogás elbírálása
(zárt ülés)
Előadó: Hegedűs Gáborné jegyző

11.Józsa László (6078 Jakabszállás, Móricz Zsigmond u. 19.) kérelmének
megtárgyalása a 08/25 hrsz-ú ingatlanra (zárt ülés)
Előadó: Szabó György Róbert polgármester
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA ELŐTTI
FELSZÓLALÁS:

Kovács Bálint a napirendi pontok tárgyalása előtt Szót kér. Az elmúlt időszak
történései alapján szeretne magyarázatot kérni, hogy mi miért történt. Az elmúlt
időszakban olyan dolgokkal szembesültek, amiért a Képviselő-testületet teszik
felelőssé. A lakosság kífogásolja a településen jelenlévö óriási rendőri és egyéb
hatóságok embereinek jelenlétét. Megkérdezi, hogy a körzeti megbízott milyen
elbírálás alapján kapott 2-es minősitést, ami - véleménye szerint — kiindulópontja volt
a hatóságok megmozdulásának. Úgy érzi, hogy bohócnak vannak itt, rájuk van kenve
a „balhé’. Félre vannak tájékoztatva a Vízi Közmű Társulat megalakitásával és
működésével kapcsolatban is. A kerékpárút építésével kapcsolatban is történtek
gyakorlati dolgok. Határozottan kérdezték, hogy mi a helyzet? Csinálhatják önállóan.
100 MFt-ot elvontak. Ebből hátrányunk nem lehet? Mi értelme van? A 100 MFt nem
sok? Testületi határozat van a kerékpárút pályázatról. Nincs itta 100 MFt.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a pályázatokkal kapcsolatban személyesen
részt vett több kecskeméti és megyei tájékoztatón, a polgármesterek értekezletén,
amelyekről folyamatosan tájékoztatta testületi ülésen kivüli tájékoztatókon, írásban —

e-mailen — keresztül, illetve a testületi üléseken is az egyéb bejelentésekben a
kialakult, és menetközben sokszor változó helyzetekröl a testület tagjait. 2016. január
6-án e-mailen tájékoztatta a képviselőket, hogy megjelent a kerékpárút pályázat. Ez
ügyben egyeztetésre kerül sor, melyet a Megyei Onkormányzat munkatársai
tartanak. 2016. január 12-én meghívó került kiküldésre 2016. január 21-én órakor a
Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. által tartott TOP-3.1.1-15
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés keretében megvalósuló Kerékpárút
kiépítése című tájékoztatóra és megbeszélésre. Erről az eseményről feljegyzés is
készült. 2016. január 22-én a 104 telek belterületbe vonásával kapcsolatban volt egy
megbeszélés. Erről az eseményről is készült feljegyzés. 2016-ban másfél milliárd
forint értékben indulhatnak meg közlekedésfejlesztési projektek Bács-Kiskun
megyében. A Terület- és Településfejlesztési Operatív program keretében március
31-é(g pályázhattak helyi önkormányzatok. Osszesen kilenc pályázatot nyújtottak be,
amelyek 12 települést érintenek. Három pályázat esetében komplex
közlekedésfejlesztési intézkedéscsomag valósulhat meg, másik három település
belterületi kerékpárút fejlesztést tervez, míg három pályázat települések összekötő
kerékpárforgalmi útvonalának kialakítását célozza meg. E keretből részesülhet
Jakabszállás támogatásban, amennyiben az Irányító Hatóság elfogadja a pályázatot.
A 200 MFt-os keretösszegből a Temetőig és Kecskemét irányába a Zsámbi Trans
Kft-ig épülhet meg a kerékpárút.

Szabó György Róbert elmondja, hogy Kecskemét Város részéről a Polgármester
Asszony egyelőre nem támogatta az 54. számú főútvonal mellett a kerékpárút
megépítését, mert nekik a hosszú távú terveik között szerepel.

Dr. Faragó Helga hangsúlyozza, hogy csak akkor lehetett volna erre a magasabb
összegre pályázni, ha Kecskemét is partner lenne és a Kecskemét irányából jövő
kerékpárút Jakabszállás közigazgatási határánál összekapcsolódik az általunk
Jakabszállás felől kivitelezett szakasszal.
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Szabó György Róbert kiemeli, hogy a testületi ülésre több társulat vezetőjét is
meghívta, a testület meghallgatta. Elsősorban a vállalkozások miatt alakult meg
társulat, mert az által lehetett befizetni a hozzájárulást, a jegyzőnek erre nem lett
volna hatásköre. A másik ok pedig az, hogy az önkormányzatnak ekkora volumenű
munka lebonyolítására sem humán- sem kivitelezési kapacitása nem lett volna,
tekintettel arra, hogy korábban sem végzett ilyen, vagy hasonló jellegű feladatot.
Több szempontot is figyelembe kellett venni ebben a kérdésben. Meg kellett felelni a
jogszabályi elvárásoknak, valamint a szennyvíz beruházási pályázat előírásainak is.
A testületnek volt ideje ez ügyben megfontoltan dönteni. Senki sem sürgetett senkit.

Tánczos László megkérdezi, hogy hány vállalkozást érintett ez a beruházás?

Szabó György Róbert elmondja, hogy 43 vállalkozás érintett a befizetésekben.
Náluk egyedileg lett meghatározva a befizetendő összeg.

Konfár János megjegyzi, hogy szerencsés helyzetben van az a vállalkozó, akinek
belterületen van a telephelye, mert a külterületi ingatlanokra egyetlen garas sem
jutott. Szerinte a társulat megalapitásának és fenntartásának költsége többe került, -

10-12 MFT - minta vállalkozások által befizetett összeg.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a Vízi Közmű Társulat fenntartása nem kerül
akkora összegbe. Felszólitotta a jelen lévő képviselőket, amennyiben valaki elé tudja
tárni a 10-12 millió forintos fenntartási költséget, kérte tegye meg. (Csend lett!) A
testület határozott a Társulat megalakitásáról, legutóbb pedig a minél előbbi
megszüntetéséről. Ha a szóban forgó összeg 10 %-a került is befizetésre, az is pénz
és bevétel. Véleménye szerint ez már elmúlt, ezen felesleges vitatkozni. Mindenki
csak is saját magán kérheti számon a szavazatát! A Vizi Közmű Társulat több
munkatársa hétköznap délutánonként és hétvégeken is dolgoztak. A cél az volt, hogy
a pályázati kiírás szerint lehetőleg mindenki kösse be a szennyvíz csatornát a
lakásába, biztosítani kellett a próbaüzem ideje alatt a minél nagyobb számú rákötést.
A felmerült kérdésekben nem érzi, hogy félretájékoztatta a testületet.

Dr. Faragó Helga szerint több testületi ülésen és egyéb zártkörű megbeszélésen is
téma volt ennek a kérdésnek a megtárgyalása, amelyen a projektmenedzsment is
részt vett.

Bukovszki Sándorné felhívja a figyelmet arra, hogy több alkalommal kérték, hogy
ne alakítsák meg a Vizi Közmű Társulatot. Ennek ellenére megalakult a Társulat. Az
is cél volt, hogy minél többen és minél gyorsabban befizessék a hozzájárulás
összegét. Most az a cél, hogy minél előbb szűnjön meg a működése. Ami elmúlt
abból kellene tanulni. Azt a tájékoztatást kapták, hogy a 2 számjegyű főútvonalak
mentén nem lehet a külterületi részt belterületbe vonni. Ez a kérdés az elmúlt évben
is felmerült. A szennyvíz beruházás alkalmával bebizonyosodott, hogy ez az ott lakók
számára hátrányt jelent. Az ilyenekre jobban oda kell figyelni. Rosszul érzi magát
képviselőként. Honnan tudja ezt, ha erről nem volt tájékoztatva. Apró dolgokra is oda
kellene figyelni. A hibáinkból tanulni kellene.

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy a tervezőnő több esetben elmondta és leírta már
ezt a tényt.
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(A belterületbe vonásról szóló megbeszélésre mindenki kapott írásos meghívót!)

Konfár János megjegyzi, hogy a szennyvízzel kapcsolatos tájékoztatás volt, amikor
az volt a téma, hogyan tudnak bekapcsolódni a külterületi vállalkozók.

Csertő János, akkor érintve is volt a belterület és a nullás helyrajzi szám fogalma.

Dr. Faragó Helga már 2010-ben is tudta mindenki, hogy csak a belterületen lehet
kiépíteni a csatornarendszert.

Kovács Bálint megkérdezi, hogy mi indokolja a hatóságok fokozott jelenlétét a
településen? Olyan hangzott el, hogy kiemelt rendőri járőrözés lesz, mivel 2-es
minősitést kapott a rendőr.

Szabó György Róbert elmondja, hogy az április 13-i fórumon is elhangzott, hogy az
Országos Rendőrfőkapitány elrendelte Jakabszállás és Orgovány fokozott
ellenőrzését december 31-ig. A körzeti megbízott 5-ős minősítést kapott a
munkájára, a 2-es minősítést Jakabszállás közbiztonsági helyzete kapta.
Fogalmazzunk helyesen, ne a megtévesztés legyen a cél. A megjegyzés rovatba is
beleírta a közbiztonsági helyzettel kapcsolatos problémákat. Nagyon érdekesnek
találja, hogy Fülöpháza is 2-es minősítést adott a közbiztonsági helyzetre, az
orgoványi polgármester viszont nem minősítette le és mégis van náluk is fokozott
ellenőrzés. A fórumon elhangzott beszédében kétszer is elmondta az alábbiakat:
„Tisztában van azzal a helyzettel, hogy egyre kevesebb olyan munkaerőt tudnak
igénybe venni, aki a mezögazdasági területen megállja a helyét. Meg is érti, hogy
ezért ún . „vendégmunkásokat” alkalmaznak Jakabszállás területén. Azonban
szükségesnek ítéli meg azt, hogy rendszeresen beszéljünk a közbiztonságról.”
Legfőképpen a közbiztonság fokozása a célja és nem a munkaadók vagy
munkavállalók ellen irányul a tevékenysége.

Viski Mihályné elmondja, hogy Őt nem zavarja, ha rendőrök igazoltatnak a faluban.
Nagyon sok idős ember és fiatal járkálnak az utcán. Nagyon sok idős ember él
egyedül, azokat nem zavarják a rendőrautók járkálása. A munkáltatóknak
felelősséget kell vállalni az ott foglalkoztatottakért, felügyelni kell rájuk. Tartsák be a
szabályokat. Nincs kifogása azok ellen, akik dolgoznak és nem veszélyeztetik a testi
épségét. Nem zavarja, ha ötször lát igazoltatást.

Tánczos László elmondja, hogy az 50-es években érzi magát. A tények nem
befolyásolják. A hölgy csak a hangját szereti hallatni. Azok, akik becsületesen
befizetik az iparűzési adót, amiből többek között fenntartják a szociális hálót és
egyebeket. Olyanokért bántják a traktorosokat, hogy más szín van beírva a forgalmi
engedélybe, mint ami a valós színe. Dolgoztasson azokkal az emberekkel! A
dolgozók személye változik, nem mindig ugyanazok az emberek jelennek meg a
munkában. Elöfordul olyan eset is, amikor valaki becsületesen dolgozik, de már 3
napja nem evett. Ez a társadalom felelőssége. A gazdáknak meg kell oldani a
feladatot.

Viski Mihályné elmondja, hogy nem szereti a hangját hallatni, kikéri magának ezt a
hangnemet. Azok az emberek nem félnek a hatóságtól, akinek nincsen félnivalója. A
becsületes emberekre nem szól egyetlen szót sem. Megérdemlik, akik munkát
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kapnak. Örül annak, hogy van egyáltalán rendörség a faluban. Ő is közlekedik a
faluban és nem fél a rendőri igazoltatástól sem. Örül neki, hogy dolgozhat. Nem
haragszik azért, hogy a Képviselő Úr érces hangon beszél vele. Nincs semmi
kifogása az ellen, hogy munkát ad ezeknek az embereknek. Szereti az erdélyi
embereket. Megkéri, hogy ne forgassa ki a szavait. Az a problémája, amikor
inzultálják a fiatalokat, és nem mernek az emberek nyugodtan végig menni az utcán.
Jakabszálláson Jelenleg nem az 50-es évek hangulata van. Fiatalként a 70-es
években akár késö este is végig ment az utcán minden atrocitás nélkül.

Csertő János elmondja, hogy örül a rendőri jelenlétnek, aki nem így vélekedik,
annak nem itt van a helye. Örül annak, ha a közbiztonság javul a faluban. Véleménye
szerint, amikor délután 4 óra után csoportosan megjelennek a faluban a
vendégmunkások vásárolni, az zaklatottá teszi az embereket.

Szabó György Róbert elmondja, hogy egyetért azzal, hogy nem szükséges 6-8
rendőrautó jelenléte egyszerre a településen. De nem Ő a műveleti parancsnok, a
rendőrök az utasítást hajtják végre.

Kovács Bálint szerint nem az egyszerű traktorost kell megbüntetni, hogy nincs
lekötve az áru.

Csertő János szerint, amíg célját nem téveszti az ellenőrzés, addig támogatják.

Szabó György Róbert elmondja, hogy mindenkinek felelősséget kell vállalni
önmagáért, a jármüvéért, és a tetteiért. 5 alkalommal vett részt rendőrségi akcióban,
amelynek az alkalmával 3 körözött személyt is találtak az igazoltató rendőrök. Ilyen
emberekre nincsen szükség a településen.

Megkérdezi, ha a tisztelt képviselőket felkéri a rendőrség parancsnoka, hogy
Jakabszálláson tartsanak egy fórumot a kialakult közbiztonsági helyzetről ki mondta
volna azt, hogy nem?

Csend volt a teremben!

Csertő János szerint, ez a feladat, ezt kell végrehajtani.

Tánczos László megkérdezi, hogy hol vannak az emberkereskedő tanyák
tulajdonosai? Azokat rendszeresen kell ellenőrizni. Amikor vásárolni jönnek be a
faluba, nem szükséges az igazoltatás, elég csak a rendőri jelenlét és akkor szépen
sorban, beállnak a pénztárhoz, és nem lopnak a boltból.

Szabó György Róbert, a napirendi pontok tárgyalására tért át.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

Az 1. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy a testület kívánja-e személyesen
meghallgatni a tanyagondnokot?
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A testület nem kéri a személyes megjelenést, tekintettel arra, hogy mindenki Ismeri.

Szabó György Róbert elmondja, hogy írásban megkapták a képviselők a
tanyagondnok eddigi munkájáról készült beszámolót. 2016. február 10-töl látja el
feladatát. Részt vesz a közétkeztetés lebonyolításában, az ebédszáflitásban. Kiváltja
a gyógyszereket az igénylőknek, takarmányt szerez be igény szerint. Közreműködik
a Meditress Egészségügyi Központba a járó beteg ellátásba való beszállitásban
Kecskemétre. Az önkormányzat és intézményei részére lebonyolítja az
árubeszerzést. A veszélyes hulladékot elszállítja a Design Kft.-hez. Az idős,
rászoruló lakosoknál elvégzi a fűnyirást. A szükséges karbantartási munkákat
elvégzi. Folyamatosan kapcsolatot tart a szociális alapellátást végző munkatársakkal.
Az önkormányzati rendezvények lebonyolitásában közreműködik.

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az elhangzottakhoz?

Hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat ás tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2912016. (IV. 25.) határozata
A Tanyagondnok beszámolója

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Kálmán Mihály tanyagondnok feladatairól szóló
beszámolót elfogadja.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 2. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert elmondja, hogy a tanyagondnoki szolgáltatás szakmai
programját 2006-ban fogadta el a képviselő-testület, 2009-ben és 2012-ben
módosította. A bekövetkezett változások miatt szükségessé vált a felülvizsgálata és
tartalmának frissitése. Ezért Új szakmai program készült a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiröl szóló
1/2000. (L 7.) SZCSM rendelet hatályos 5/A (1) bekezdése, valamint a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztályának módositásra tett
szakértői javaslatai alapján. Kéri a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést
tárgyalja meg és a szakmai programot fogadja el.

Hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
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3012016. (IV. 25.) határozata
Tanyagondnoki szolgáltatás szakmai programjának elfogadása

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a tanyagondnoki szolgáltatás szakmai programját az
előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, mely szakmai
program 2016. április 26. napjától a 4/2006. (111.1.)
önkormányzati rendelet 1. sz. függelékeként elfogadott
szakmai program helyébe lép.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 3. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert felkéri Kovács Bálintot, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
elnökét, ismertesse a 2015. évi zárszámadási rendeletre vonatkozó bizottsági
határozatát.

Kovács Bálint elmondja, hogy a bizottság részletesen megtárgyalta és
tanulmányozta a zárszámadási rendeletet, amelyet elfogadásra javasol a testületnek.

Szabó György Róbert szavazásra kéri a testületet.

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:

Jakabszállás Község Önkormányzata
512016. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2015. évi zárszámadásról

(A rendelet szövege mindenben megegyezik az előterjesztésben foglalt tervezet
szövegével.)

A 4. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert ismerteti a 2015. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről
készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentést. A költségvetési szervek belső
kontroHrendszeréről és belső eHenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
kormányrendelet 49. . (sa) bekezdése értelmében: „A polgármester a tárgyévre
vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított
költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló
ellenőrzési jelentést — a tárgyé vet követően, a zárszámadási rendelettenvezettel
egyidejűleg — a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.”
A belső ellenőrzési terv végrehajtása a kormányrendelet valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírása szerint történt. A belső
ellenőrzési tevékenység folytatása pénzügyi- szabályszerűségi, ellenőrzések
keretében valósult meg. Az ellenőrzések eredményeként a belső ellenőr a
következtetéseit, megállapításait a jelentésekben fogalmazta meg.
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A belső ellenőrzés tervezése és végrehajtása, sz éves ellenőrzési tervnek
megfelelően a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapult. A végrehajtott
ellenőrzések a jogszabályi előírások figyelembe vétele mellett történt, szem előtt
tartva a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség szempontjait.
Az éves ellenőrzési jelentés, illetve éves összefoglaló ellenőrzési jelentés — a
jogszabályban meghatározott szerkezetben, és tartalommal készült, tartalmazza:

- a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatását,
- az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelését, a tervtől

való eltérések indokait, a terven felüli ellenőrzések indokoltságát,
- sz ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit, a tevékenységet

elősegítő és akadályozó tényezöket,
- az ellenőrzések fontosabb megállapításait, következtetéseit és javaslatait,
- az ellenőrzések során megállapítható mulasztás vagy hiányosság gyanúja

kapcsán tett jelentések összefoglalását,
- a belső kontrollrendsier szabályszerűségének, gazdaságosságának,

hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében
tett fontosabb javaslatokat,

- a belső ellenőrzés által tett megállapitások és javaslatok hasznosítását,
- az intézkedési tervek megvalósulásáról szóló beszámolót, az ellenőrzési

megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatait,
- az ellenörzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokat.

A fentiek alapján kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évről elkészített
éves összefoglaló ellenőrzési jelentést jóváhagyni szíveskedjen!

Hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
31/2016. (IV. 25.) határozata
A 2015. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló
ellenőrzési jelentés elfogadása

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselö-testülete
a 2015 évről elkészített éves összefoglaló ellenőrzési
jelentést elfogadja.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

Az 5. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert felkéri dr. Faragó Helgát, hogy ismertesse a közbeszerzéssel
kapcsolatos mérnök kiválasztásáról szóló tájékoztatóját.

Dr. Faragó Helga elmondja, hogy 6 db árajánlatot kértek a belterületi utcák müszaki
ellenőrzésére vonatkozóan, 5 db árajánlat érkezett. Bemutatja a testületnek a
bontatlan boritékokat. Az árajánlatok közül 2 db érvénytelen, mert nem felelt meg a
kiírásnak. Ervénytelen árajánlatot nyújtott be a Csuvár Mérnöki Iroda Kft, és az Unitef
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Salamandra Mérnöki Iroda Kft. Érvényes ajánlatot nyújtott be a Bács-Tender Kft,
750.000.- Ft + 202.500.- Ft Afa, ez bruttó 952.500.- Ft. Bács-Trade Kft. - Kiss Imre -

ajánlata, 640.000.- Ft + 172.800.- Ft Afa, összesen bruttó 812.800.- Ft. Szölgyén
Péter ajánlata 800.000.- Ft Afa mentesen.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy milyen feladata van a műszaki ellenörnek?

Dr. Faragó Helga elmondja, hogy az utcák felújítására kiírandó műszaki ellenőri
feladatok kivitelezésében a munkaterület átadástól az átvételig felügyeli a munkákat.

Kovács Bálint megkérdezi Csertő Jánostól, hogy kit ajánl elfogadásra?

Csertő János szerint Szölgyén Péter nyújtotta be a legkedvezőbb árajánlatot.
Korábbi esetekből az útépitések kapcsán ismeri a szakembert. Az utak kivitelezése
alkalmával jó szakembernek minösült. Javasolja kiválasztásra a műszaki ellenőri
feladatok ellátására. Kiss Imre is jó szakember, igényes a munka elvégzésére
vonatkozóan.

Dr. Faragó Helga felhívja a figyelmet arra, hogy a legalacsonyabb árajánlatot kell
választani.

Szabó Mihály javasolja, hogy minél előbb kezdődjön meg az építkezés.

Szabó György Róbert javasolja, hogy május 10-én, két hét múlva 17.00 órakor
rendkívüli testületi ülésen tárgyalják meg az utcák felújitásának kérdését. Akkor csak
ez az egy napirendi pont kerülne tárgyalásra. Felhívja a figyelmet arra, hogy a Vízi
Közmű Társulattól várható pénzösszeg, melyet javasol a Jókai, és a Zrínyi utca
felújítására fordítani.

Dr. Faragó Helga egyetért a javaslattal, mindenképpen egyeztetni kell.

Csertő János véleménye szerint a közbeszerzés előtt még egyszer tárgyalni kell
erről a kérdésről.

Bukovszki Sándorné javasolja, hogy a Dózsa György utcai buszmegállóhoz vezetö
Névtelen közön járdát épitsen ki az önkormányzat, mert az autóbusz megállóhoz
jelentős gyalogos forgalom van.

Szabó Mihály javasolja, hogy a másik várható 44 MFt-ból újitsák fel a Jókai és a
Zrínyi utcákat. Megjegyzi, hogy a kátyúzási munkák elvégzése nem minden esetben
volt sikeres.

Tánczos László véleménye szerint, amikor kedvező időjárási körülmények között
elvégezték a munkát, akkorjó minőségben sikerült kivitelezni.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a Vízi Közmű Társulattól átvett pénz másra
nem fordítható, csak meghatározott út-, vagy közmű építési célra. A második 44 MFt
ra vonatkozóan nem lehet tudni, hogy milyen célra lehet fordítani. Amennyiben utca
felújításra felhasználható lesz, akkor is marad még felújítandó utca: Nyár utca,
Munkácsy utca csapadékelvezetése, Csáki utca felújítása, Deák Ferenc utca,
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valamint az Új részen a Deák Ferenc utca mögötti szakaszon is ki kellene építeni a
szilárd burkolatot az utcákba. A 44 MFt még elegendő sem lesz ennyi útfelújitásra és
útépitésre. A mostani útfelújitásokat legkésőbb augusztus 31-ig szeretné befejezni.

Szabó György Róbert az elöterjesztést szavazásra bocsátja. Megjegyzi, hogy 1 fő
képviselő a teremből való távolléte miatt nem vesz részt a szavazásban.

A képviselő-testület 6 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
321N2016. (IV.25.) határozata
„A belterületi utak felújítása műszaki ellenőri teendöinek ellátása” tárgyú beszerzési
eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozatala.

1. Az eljárás során érvényes ajánlatot tevő ajánlahevők neve (székhelye), ajánlatuknak
az elbirálás szempontja szerinti tartalmi eleme:

Egyösszegű bruttó ajánlati ár
Ajánlattevő neve (székhelye)

(forintban meghatározva)

Bács-Tender Kft. (6000 Kecskemét, Kisfaludy
952 500 - Ftu.8.l/1.)

Bácstrade Kft. (6034 Helvécia, Kecskeméti Út 812 800- Ft76.)

Szölgyén Péter (6000 Kecskemét, Illyés Gy.
800.000,- Ftu. 4.)

2. Az eljárás során érvénytelen ajánlatot tevő ajánlattevők neve (székhelye),
ajánlatuknak az elbírálás szempontja szerinti tartalmi eleme:

Egyösszegű bruttó ajánlati ár
Ajánlattevő neve (székhelye)

(forintban meghatározva)

Csuvár Mérnöki Iroda Kft. (6000 Kecskemét,
1 524 000 - FtBihar u. 2.)

Unitef-Szalamandra Kft. (1119 Budapest,
I 270000- FtBomemissza tér 12.)

3. előre meghatározott birálati szempont szerint meghozott döntés alapján az
eljárás nyertese:

Szölgyén Péter (6000 Kecskemét, Illyés Gy. u. 4.)

Az ajánlatok elbirálásának szempontja a legalacsonyabb összegü ellenszolgáltatás.
Szölgyén Péter (6000 Kecskemét, Illyés Gy. u. 4.) ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást.
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4. A Képviselő-testület felkéri Szabó György Róbert polgármestert, hogy a beszerzési
eljárást lezáró döntés értelmében a nyertes ajánlattevővel a megbízási szerződést
kösse meg.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

Szabó György Róbert az előterjesztést szavazásra bocsátja. Megjegyzi, hogy 1 fő
képviselö a teremből való távolléte miatt nem vesz részt a szavazásban.

A képviselő-testület 6 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
321B12016. (IV. 25.) határozata
Belterületi útfelújitás tárgyú beruházás meghatározása

1. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására benyújtott
pályázatban meghatározott belterületi utakon kívül a
következő belterületi utakat is felújítja: Jókai utca (hrsz:
242., 681), Zrínyi utca (hrsz: 247.), valamint a Béke és a
Tavasz utca közti névtelen összekötő utca II. vasút és a
Béke utca közti része (hrsz: 401.).

2. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megbizza Szabó György Róbert polgármestert, hogy a
„Belterületi utak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívását annak figyelembevételével
dolgoztassa ki, hogy a beruházás részben támogatásból,
részben önerőből valósul meg.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: 2016. május 9.

A 6. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert elmondja, hogy az Építészműhely Kft-vel (6000 Kecskemét,
Wesselényi utca 1.) tervezési megállapodást kell kötni a Jakabszállás Község
településrendezési eszközei módosításának településrendezési tervi munkarésze
elkészitésére. Az elvégezendő munkák az alábbiak: Piac érdekében beépítésre
szánt terület kijelölése a 246 hrsz-ú telek egy részén. Kereskedelmi szolgáltató
terület kiterjesztése lakóterület rovására a Kun utca térségében. 401 és 711/1 hrsz-ú
telkek közterületi kiszabályozása. Külterületi útszabályozások (0158/171 hrsz
térségében és egyéb helyeken) HÉSZ szöveges kiegészítése. Elfogadásra javasolja
a megállapodást.
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A képviselő-testület 7 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3312016. (IV. 25.) határozata
Jakabszállás Község településrendezési eszközei módosítására vonatkozó tervezési
megállapodás jóváhagyása

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
tervezési megállapodást köt az Építészműhely Kft-vel
(6000 Kecskemét, Wesselényu utca 1.) Jakabszállás
Község településrendezési eszközei módosításának
településrendezési tervi munkarészei kidolgozására
444.500.- Ft bruttó értékben, a melléklet szerinti
tartalommal.
Felhatalmazza Szabó György Róbert polgármestert a
tervezési megállapodás aláírására, valamint a munka
elvégzését követően, a munkadij átutalására.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: értelemszerűen

A 7. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (2045 Törökbálint, Pannon Út 1.) bérleti szerződése a 0152/319
hrsz-ú ingatlanon 2016. május 31. napján lejár. A bérleti szerződéstervezetet
elfogadásra javasolja 2021. december 31-ig megkötni 250.000.- Ft/év + Afa bérleti
dijért. A korábbi díj 178.000.- Ft volt. A Telenor eredetileg 2029-ig szándékozott
megkötni a szerződést.

Konfár János javasolja, hogy két évente bírálják felül a bérleti szerződést.

Csertő János szerint az már túlszabályozou és a végsö határidő kitűzésének nincs
értelme. A 6.4 pontban van javaslat az indexálásra vonatkozóan.

Cigányné Pál Terézia javasolja határozatlan időre kötni a szerződést és két évente
felülvizsgálni.

Csertő János véleménye szerint meg kell találni az optimumot. Az 5 éves időtartam
Jo.

Konfár János szerint 4-5 év alatt befolyik az ingatlan értéke.

Szabó György Róbert javasolja a 250.000.- Ft/év + Áfa bérleti díj elfogadását, 5
éves időtartamra.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3412016. (IV. 25.) határozata
A Telenor Magyarország Zrt-vel (2045 Törökbálint, Pannon úti.)
kötendő bérleti szerződés megtárgyalása

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
bérleti szerződést köt a Telenor Magyarország Zártkörűen
Működő Részvénytársasággal (2045 Törökbálint, Pannon
Út 1.) a 0152/319 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan, melynek
hrsz-a a belterületbe vonást követően 955 számra
változik. A bérleti szerződés ideje: 2016. Június 1-től 2021.
december 31-ig szól. A bérleti díj mértéke: 250.000.-
Ft/évi- Áfa.

A testület felhatalmazza Szabó György Róbert
polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 8. napirendi pont bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró
ügyek

Szabó György Róbert tájékoztatja a megjelenteket, hogy kérte az EDF DÉMÁSZ
Hálózati Elosztó Kft-től a közvilágítás mérés alapon történő elszámolását. Felvették
Jakabszállást a 2016. évi közvilágitási mérés szerelési ütemtervébe. Saját beruházás
keretében fogják telepíteni a mérőket.

Kontár János véleménye szerint vannak szolgáltatók, akik alacsonyabb áron
kínálják az energiahordozókat. A tárgyalások alkalmával erre is flgyelemmel kell
lenni.

Szabó György Róbert elmondja, hogy az Arany János utca közvilágitásának
bővítésére 2 db lámpaoszlop kerül elhelyezésre, hogy biztosított legyen a szükséges
fényerő. 90 m hosszú lesz a nyomvonal, igy valamennyivel emelkedik a díj mértéke,
amit a 2016-os költségvetésben jóváhagytak.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei
Igazgatósága megküldte értesitését a TOP-3.1 .1-1 5-BK1 -201 6-00006
azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelem jogosultsági vizsgálatát
elvégezték. A támogatási kérelem megfelelt a felhivásban meghatározott jogosultsági
szempontoknak, ezért a kerékpárút építési támogatási kérelmet döntésre
terjesztették elő. Az Irányitó Hatóság szakmai szempontból értékeli a projektet.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a Művelődési Ház felújítására vonatkozó
pályázathoz a 25/2016. (Ill. 21.) számú Képviselő-testületi határozatot módosítani
szükséges. Javasolja a határozattervezet elfogadását.
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A képviselő-testület 7 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3512016. (lv. 25.) határozata
Művelődési Ház pályázatának megbeszélése,
döntéshozatal a pályázat benyújtásáról.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a VP-6-7.4. 1.1-16, „Településképet meghatározó épületek
külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi (ér
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés”
támogatás keretében pályázatot nyújt be a Művelődési
Ház (6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor utca 13., belterület
270 helyrajzi szám) felújítására.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan,
hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati
önerő összegét a költségvetésében elkülöníti.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó György Róbert
polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a
szükséges aláírások megtételére.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

Szabó György Róbert elmondja, hogy az erőgépek beszerzésének változtak a
pályáztatási feltételei. Visszakerültek a 25 %-os önerőbe. Az utaknál nem támogatják
a felújitásokat, csak a teljesen Új utak építését.

Szabó György Róbert felkéri Dr. Faragó Helgát, hagy ismertesse a konyha
fejlesztésí pályázatával kapcsolatos információkat.

Dr. Faragó Helga elmondja, hogy az önkormányzati fenntadású és működtetésű
óvodai ellátású egyéb hozzátartozó helyiségek felújítására, új konyha építésére lehet
felhasználni a pályázati pénzt. Felmerült, hogy az Általános Iskolában fel lehetne
újítani az étkeztető részt. Tekintettel arra, hogy ott óvodai gyermekétkeztetés nem
valósul meg, Igy ebből a forrásból nem finanszírozható. Két lehetőség van, vagy újat
építünk, vagy a régi konyhát fejlesztjük. Az infrastrukturális fejlesztés 50 %-ig
valósítható meg. Napelemek beépítése, almérők kialakítása, megtervezése,
légtechnikát, ventillátorokat megcsináltatni. A használati meleg víz pufferből is
nagyobb kapacitású kellene. A raktár részeknél nem valósult meg a bővítés. Amikor
az óvoda felújítása volt ehhez nem lehetett hozzányúlni. A főzőüstöt is ki kellene
cserélni.

Szabó Mihály megjegyzi, hogy az előző ciklusban, amikor a bölcsőde építéséről
kellett dönteni, majdnem egyedül maradt, aki támogatta a javaslatot. Manapság
pedig mindenki a bölcsődeépítést támogatja, nálunk pedig teljes kihasználással
működik a bölcsőde.
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Bukovszki Sándorné elmondja, hogy az iskolánál lévő étkezdével és kiszolgáló
helyiségekkel is szükséges valamit csinálni.

Szabó György Róbert elmondja, hogy sajnos a 40 MFT kevés az Új konyha
kiépítéséhez.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy hány % önerőt szükséges biztosítani.

Szabó György Róbert elmondja, hogy 5 % önerö biztosítása szükséges.

Dr. Faragó Helga elmondja, hogy a tervek és a költségvetés készülnek, az összeg
ismeretében a testület dönt a felújításról.

Szabó Mihály megjegyzi, hogy adott esetben a konyha bővítésről van szó, a
beépíthetőség a függvénye annak, hogy lehet-e bővítés, vagy sem.

Véleménye szerint nagy könnyelműség volt a terület elvétele az óvodától annak
idején.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a Községházi Értesítő legújabb számában a
közeljövőben megrendezésre kerülő programokról tájékozódhatnak a megjelentek.
Mindenkit szeretettel várnak a rendezvényekre.

Szabó Mihály érdeklődik, hogy a Falvak éjszakája rendezvény mennyibe kerül? Egy
képviselőnek tudni kell erről.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a kiállítók ingyen jönnek. A fellépők és egyéb
költségek 300-400 e Ft-ba kerülnek körülbelül.

Szabó Mihály bejelenti, hogy a Sportpályára megérkeztek a cserepadok. Kéri, hogy
figyeljék a területet nehogy rongálás legyen. Térflgyelő kamerarendszerre nyújtanak
be pályázatot.

Szabó György Róbert elmondja, hogy nagyobb tömeget mozgató rendezvény
alkalmával kevés az önkormányzat rendelkezésére álló étkészlet, tányérok, tálak,
evőeszközök. A beszerzésre kb. 500-700 eFt szükséges.

Tánczos László megkérdezi, hogy hol akarják használni ezeket az eszközöket?

Bukovszki Sándorné elmondja, hogy a Wolford iskolánál is, ha több ember
összejön, gondot okoz az étkezések alkalmával a szükséges eszközök biztosítása.

Szabó György Róbert az Idősek napja rendezvény alkalmával is sok terítékre van
szükség. Leltárba lesz véve és nyilván lesz tartva.

Bukovszki Sándorné szerint egyforma eszközök beszerzése esetén nem áll fenn az
elkeveredés veszélye sem.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3612016. (IV. 25.) határozata
Készlet beszerzésre felhasználható összeg átcsoportosításáról szóló döntés.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
tálalókészlet és evőeszközök beszerzésére 700 eFt
összeget jóváhagy a beruházási előirányzat terhére.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

Hegedűs Gáborné a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakulásáról
és ehhez kapcsolódó feladatokról ad tájékoztatást. A hulladékgazdálkodásról szóló
törvény módosítása alapján az állam létrehozta az NHKV Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörüen Működő
Részvénytársaságot (NHKV ZrL) mely a jövőben biztosítja a közszolgáltatási díj
számlázását és a díjak beszedését. A díj a továbbiakban sem fog változni.
Tehát az NHKV negyedévente állítja ki a hulladékdijról szóló számlát (amelyet
korábban a szolgáltatótól kapott a lakosság) 15 napos fizetési határidővel. A
kiszámlázott és be nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében is az NHKV
intézkedik. A hulladék elszállitását továbbra is az Izsák-Kom Nonprofit Kft. végzi.
Felmerülő probléma, hogy az NHKV a továbbiakban nem veszi figyelembe az
önkormányzat által biztosított egyedülálló nyugdijasokra vonatkozó kedvezményt,
tehát az ő részükre isa 100 %-os díj kerül kiszámlázásra.

Feladatok, illetve eldöntendő kérdés:

- Ez miatt módosítani kell az önkormányzat hulladékgazdálkodásról szóló
rendeletét.

- El kell dönteni, hogy az önkormányzat a továbbiakban biztosít-e kedvezményt
az eddigi kedvezményezett réteg számára, és ha igen milyen módon és
mértékben.

- A jelenleg hatályos támogatásról szóló rendelet így szól: A képviselő-testület
kedvezményben részesíti az ingatlant egyedül hasznátó nyugdijast,
függetlenül attól, hogy milyen űrméretű edényt használ. Kedvezményként
biztosítja a 7935.-Ft/év összeget meghaladó részt melyet az önkormányzat a
közszolgáltató által kiállított számla alapján egyenlít ki.’

A kedvezmény települési szinten 114 fő egyedülálló nyugdijast érint és évi 749 e
forint kiadást jelent az önkormányzat részére.

Megoldás lehet, hogy a szociális rendeletben a települési támogatást ilyen címen is
biztositja a testület. A feltételeket azonban pontosan ki kell dolgozni. Kéri a tisztelt
képviselők javaslatait az ügyre vonatkozóan.

Bukovszki Sándorné szerint nem kell túlkombinálni a szabályozást. Javasolja a fix
összegű támogatást.

Konfár János javasolja, hogy dolgozza ki a jegyző a javaslatát és azt véleményezze
a testület. Hogyha eddig támogatták az idős rászorulókat, a továbbiakban is
legyenek támogatva.
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Tánczos László egyetért a javaslattal.

Szabó György Róbert javasolja, hogy bele kell építeni a települési támogatási
rendeletbe. Aki bemutatja a befizetett csekket, a házi pénztárból évente egy
alkalommal adott határidőn belül visszafizetik bizonyos összeget.

Konfár János szerint, aki egész évben kifizeti a díjat, az kapja vissza.

Hegedűs Gáborné az eddigi rendeletben egyedülálló nyugdíjas kaphatott
támogatást. Megkérdezi, hogy legyen-e jövedelemhatár? Most van lehetőség egy Új
konstrukciót kidolgozni. Elmondja, hogy jelenleg 114 fő részesül kedvezményben és
700 e Ft éves szinten az erre fordított összeg.

Tánczos László megkérdezi, hogy van olyan egyedülálló nyugdíjas, aki 200 e Ft
nyugdíjjal rendelkezik havonta?

Hegedűs Gáborné szerint előfordulhat. Legyen egyáltalán jövedelemhatár? Más
településen életkorhoz kötötték a feltételeket. Több variáció is lehetséges.

Szabó Mihály szerint nem szükséges jövedelemhatár.

Bukovszki Sándorné szerint ez plusz feladat lenne.

Tánczos László szerint vannak olyan háztartások, ahol a két nyugdíj összege nem
tesz ki egyet annyira minimális. Bővíteni kellene a kedvezményezettek körét. Az
idősök már nem tudják a nyugdíjukat kiegésziteni.

Hegedűs Gáborné felhívja a figyelmet annak eldöntésére, hogy akarja-e a testület a
szociális kiadásokra fordítható összeget emelni a jövőben?

Szabó Mihály szerint a keretösszeget meg kell határozni.

Viski Mihályné kér szót. Megköszöni a Polgármesternek az Anyák napja alkalmából
küldött lapot, jól esett számára a megemlékezés.

Szabó György Róbert, tekintettel arra, hogy több hozzászólás nem volt, a testületi
ülést berekeszti, és zárt ülést rendel el.

Szabó György Róbert
polgármester

KmR.

Hegedűs dáborné
címzetes főjegyző
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Jakabszállás Község Polgármestere

MEGHÍVÓ

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. április 25-én hétfőn 17.00 órai kezdettel

ülést tart a Polgármesteri Hivatal oktató termében, melyre meghívom.

Napirendi pontok:

1. A Tanyagondnok beszámolója
Előadó: Kálmán Mihály tanyagondnok

2. Tanyagondnoki szolgáltatás szakmai programjának elfogadása
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

3. Jakabszállás Község Önkormányzata ..../2016. ( ) önkormányzati rendelete a 2015. évi
zárszámadásról
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

4. A 2015. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló ellenőrzési
jelentés elfogadása
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

5. Belterületi útfelújítás tárgyú beruházás meghatározása
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

6. Jakabszállás Község településrendezési eszközei módosítására vonatkozó tervezési
megállapodás jóváhagyása
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

7. A Telenor Magyarország Zrt-vel (2045 Törökbálint, Pannon út 1.) kötendő bérleti szerződés
megtárgyalása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

8. Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek

Közvilágítási berendezések mérés alapú elszámolása, Arasy János utcai közvilágítás bővítés
Kerékpárút pályázat befogadása. (e-mail 2016-04-14-én)
Művelődési Ház pályázat
Egyéb pályázatokról tájékoztató
Konyha fejlesztési pályázatról
Toborzó futás
Majális
AmCars roadshow

6078 Jakabszállás, Petőfl Sándor u. 14.
76/581-800 Fax: 76/581-802

÷ 36 20 939 23 98
po1garmesterjakabsza11as.hu



Jakabszállás Község Polgármestere
9. Besze László (6000 Kecskemét, Osz u. 16.) kérelmének megtárgyalása (zárt ülés)

Előadó: Szabó György Róbert polgármester

10. FOBIR-1 1105-4/2016. számú Földbizottsági határozat elleni kifogás elbírálása (zárt ülés)
Előadó: Hegedűs Gáborné jegyzö

II. Józsa László (6078 Jakabszállás, Móricz Zsigmond u. 19.) kérelmének megtárgyalása a
08/2 5 hrsz-ú ingatlanra (zárt ülés)
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

Jakabszállás, 2016. április 22.

Szabó György Róbert
polgármester

6078 Jakabszállás. Petöti Sándor u. 14.
76/581-800 Fax; 76/581-802

+ 36 20 939 23 98
po1garmesterjakabszalIas.hu
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JELENLÉTI ÍV

Jakabszállás Község Önkormányzata képviselö-testülete
2016. április 25-én tartandó testületi ülésre

1. Bukovszkj Sándorné

2. Forczekné Tóth Csilla

3. Konfár János

4. Kovács Bálint

5. Szabo Gyorgy Robert polgarnester

6. Szabó Mihály I

7. Tánczos László ...r...

MEGHÍVOTTAK:

8 Hegedűs Gáborné cimzete föjegyző

9.

10 ...

11.

12.

13.

14.

15.

16.





A,

Beszámoló

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2016. február 10-én álltam munkába. Az
elmúlt 2 hónapban az alábbi feladatokat láttam el:

• közétkeztetésben való részvétel, ebéd kihordás,
• gyógyszer kiváltás. takarmány beszerzés az erre rászoruló lakosoknak.
• Meditress Egészségügyi Központba. járóbeteg ellátásba való beszállítás Kecskemétre,
• önkormányzat és intézményei részére ámbeszerzés,
• veszélyes hulladék elszállitása a Design KR-he2,
• időseknél fünyírás.
• kisebb karbantartási munkák elvégzése,
• folyamatosan kapcsolatot tartok a szociális alapellátást végző munkatársakkal,
• önkormányzati rendezvények lebonyolításában közreműködtem. p1. Költészet napja,

Munkámat a továbbiakban is az emberszeretet, áldozatkészség és terhelhetőség fogja
jellemezni.

Jakabszállás. 2016. április 20.

Tisztelettel

Kálmán Mihály
tanyagondnok





ELŐTERJESZTÉS

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. április 25. napján tartandó ülésére

2. napirend

Tár2v: Tanyagondnoki szolgáltatás szakmai programjának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A tanyagondnoki szolgáltatás szakmai programját 2006-ban fogadta el a képviselő-testület, 2009-
ben és 2012-ben módosította.

A bekövetkezett változások miatt szükségessé vált a felülvizsgálata és tartalmának flissítése.

Ezért Új szakmai program készült a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól ás működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet hatályos 5/A * (1)
bekezdése, valamint a Szociális ás Gvermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztályának
módosításra tett szakértői javaslatai alapján.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg ás a szakmai programot
fogadja el.

Jakabszállás, 2016. április 22.

Határozati javaslat:
Jakabszállás Közsé2 Onkormánvzata Képviselő-testülete
../2016. (IV.25.) határozata
Tanyagondnoki szolgáltatás szakmai programjának elfogadása

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tanyagondnoki szolgáltatás szakmai
programját az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, mely szakmai program 2016. április 26.
napjától a 4/2006. (111.1.) önkormányzati rendelet I. sz. figge1ékeként elfogadott szakmai program
helyébe lép.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Határozati javaslat melléklete: szakmai program

- -

Jakabszallas, 2016 apnhs 22
‚\

(
.

Szibó György Róbert
\% j polgármester





1
Jakabszállás Község Önkormányzata

.12016. ( ) önkormányzati rendelete a 2015. évi zárszámadásról

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptön’énye 32. cikk(1) be

kezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

CLXXXIX. törvény 42. 1. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az állambáztanásról szóló 2011.

évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva Jakabszállás Község Önkor

mányzatának 2015. évi zárszámadásáról a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével

az alábbi rendeletet alkotja:

1.

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az intéz

ményekre.

2,

(1) Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtá

sáról szóló beszámolót az I. és 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

1 296 968 000 Ft bevétellel és

I 280 988 000 Ft kiadással

jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a települési szintű működési és felhalmozási bevételeket az 1. számú mel

léklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a települési szintű működési és felhalmozási célú kiadásokat a 2.

számú melléklet szerint hagyjajóvá.

(4) A Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak tervezett összegét és

azok teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az

3. számú melléklet mutatja be.

(5) A Jakabszállási Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak

tervezet összegét és azok teljesülését előirányzat-csoponok, kiemelt előirányzatok

szerinti bontásban a 4. számú melléklet mutatja be.

(6) Jakabszállás Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak

tervezett összegét és azok teüesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

szerinti bontásbax a 5. számú melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat intézményenkénti maradvány-kimutatását, több éves kihatással járó

döntéseit, valamint az adóelengedéseket a 6. számú melléklet mutatja be.

(8) A Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde 2015. december 31-i mérlege a 7. számú melléklet.
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(9) A Jakabszállási Polgármesteri Hivatal 2015. december 31-i mérlege a 8. Számú

melléklet.

(10) Jakabszállás Község Önkormányzata 2015. december 31-i mérlege a 9. Számú

melléklet.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Jakabszállás Község

Önkormányzata 2/2015. (11.10.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésröl.

Jakabszállás, 2016. április 25.

Q6 u.
Szabo Gyorgy Robert J )Heedus Gaborne

polgarmester : ctmzetesjegyzo
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— 1. számú melléklet

JakahsnUlós köisée települési sntú működési ás felhalmo,úsi bevételeinek rés,Iete,ése 2015-ben

(c Ft-ban)
# Megnevezés Mödosított Teljesítés Teljesistés

előiriánvnt %-ban
01 Helyi Önkomárwmtok működésének áhams támolása (81 11) 77 507 77731 100,29%
02 Tepsiőnkomnytok egyes kőnvesi febdalamk tánotása (8112) 44 301 44 585 100,64%
03 Tepüsiőnkonzérstok szocl, gyemkjóti és gyemrkétkeetési kbdakiak 51 399 51 993

tármgMása (8113) 101,16%
04 Tekpúsiönkomúnymtok kuhw’ál febdataümk tánntása (BI 14) 3 I 10 3 I IG 100,00%
05 Múködésicélú kőllségvetési támotüsok és ksző támotúsok (01 IS) 2 258 4 589 203,23%
06 Ekzéntisból szénmzb beétck (8116) 3 163 3 163 100,00%
07 Őnkonnánvzatok működési túmogelúsai (=01+,..+06) (811) 181 738 185 Ill 101,89%
32 Etb múködésicélútmotMok bevéwleiöllambásartáson belWrűl(=33+... +42) 32 597 38 392

(816) 117,78%
33 ebből:köantikökségwtésiszentk (816) O I 666
34 ebből: kÖnntikeztlésűelő-úrtÉoL (016) O I 350
37 ebből ada!cwtosiás périaJapjai (316) 0 12 063
38 ebből e1O1Ónsén álbmi péibpok (816) O 22531
38 ebb6let11önáeaáIlamipérsbpok (Bl6) O 310
39 ebből: helyi örüzornúntok ás kolséewsisr (816) O 26
40 ebből:lársuhsok ás köhsésisnöc (016) 0 446
43 Működési célú lúmogaszisok úllamlnanzison belülióI(07+...—1U+21+32) (81) 214335 223 563

103,3 1%
44 Feflubozésicélúönkonzénytüünotások (021) 44 000 44 000 100,00%
68 Eb feQek osicélú támosok bevételei álbntiztartúsonbelükől (=69+. +78) 780 358 773 828

(825) 99.16%
71 ebből jetíkemksúeő únynnk EL-s prounokm ás azok henilrsIiiamáoso O 773 828

(825)
79 Felbalmozúsi célú lúmogatúsok úlbmháflartüson belülről (=43+45+46+57+68) 824 358 817 828

(82) 99,21%
117 Értékesiúsiésforflűadők(ll8+...+139)(8351) 34 100 46482 136,31%
124 ebből: álbndő jekcl véu ai’sitetkenvség után ftett helyi iparCuési adö 0 46 482

(8351)
145 Gépjármtdók(l46+...+149)(B354) 12957 15880 122,56%

: 147 ebből: belWi$pjármúvek adőiámk a helyiönkonnányttot rneJlető részt (8354) 0 IS 880
168 Tcmiékek és smlgóltntások adúl (=117+140+113+145+150) (835) 47 057 62 362 132,52%

‘ 169 Egybködbc’éIeEk(’l70—...+l84)(836) 400 634 161,00%
‘ 180 ebből snbálvsénésipénz- ás heK5zé-i bi-sóg ás a kŐzkkedésisizbázesek után ksbon O 199

koásibi-sóc heMönkorntxwntotnrcűlető rtsm (836)
185 Közhatnlnzi bevételek (=93+91+104+109+168+169) (83) 47 457 63 0061 132,76%
186 Készletériékesiés ellenétléke (8401) O 1181
187 SmIgúkatúsokeflrnéke(’=l88-’-l89) (8402) 8448 9226 109,21%
188 ebbőlárgies4c0k bé±eadásából szénm bevétel (BW2) O 6 855
199 Elbtásid@k (0405) 25 550 16 5391 64,73%
200 Kzémlázott ákahnos forhniadő (8406) 6 896 5 0171 72,75%
201_ Knnnlbevétebk (>203t204+205) (3408) 1 600 655 40,94%
215 Működési bevélelek (186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (84) 42 494 31 555 74,26%
218 Inthnok énékcsüksc (>219) (852) 145 145 100,00%
219 ebből: lentőföld-ebdás bevételei (852) O 145
224 Feubozésibcttlek (216+218+220+221+223)(85) 145 145 100,00%
238 Egyéb működési célú áh-etI pénzeszközk (=239+... +249) (865) O 76
242 ebből: bázanások (865) O 76
250 Műkődésicélúátwttpénzeszközök(=225+...+228+238)(86) 0 76
264 Egyéb febahiozásicébi átvett pénzeszkőzők (265+...+275) (875) O 200
268 ebből: hátartások (875) O 200
276 Feflubzzési célú átvett pénztszközők (=251+.. +254+264) (87) O 200
277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (81-87) I 128 789 I 136 373 100,67%

Előző ási költségvetési niaradiny itérrybevétele 95 408 95 408 100,00%
Lekőtöttbankbetétnrzőntetése 65 187 65187 100,00%

Települési szintű bevételek össmsen I 289 381 I 296 968 100,59%
I2Ol6.éviábnütámotásterlsétt 6446 6446 100,00%

Települési szintű bevételek mindösszesen I 295 830 I 303 414
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jnkabsrállús k8ée települési s,intű működési és feIhaImosi kiadásaI résdetese 2015-hen

2. simú ‚nlékkt

(e Ft-banY
Módnsott . Teljeskés

Meo,erns - Te(esi(es
eloranynt %-ban

01 Vi ‘wsriui űIcbnéay-ek. numkabérvk (KI 101) 96 985 96 082 99.07%
04 Készenléti ügyetL hebttteskésid. túlóra. Iúkml1bt (K1104) 635 O 0,00%
06 Jobumijutalóni (1(1106) I 575 0 0,00%
07 Béren kMiIi juttatások (KI 107) 6 366 6 366 100,00%
09 Kő±kcdésiköhségtéráés (K1l09) 802 567 70.70%
10 E8b kökségtéráések (KI 110) I 003 27! 27.02%
13 Fogbleoztatonak egyéb srnnzibijuttatása(’=l4) (KI 113) 5 751 5 493 95.53%
IS Foglalkoztatottak sntmélyl ]Wtatásai (01±..,+13) (KI!) 813 (27 lOS 780 96,86%
ló Vábsnott tisaségviselők juttatása! (K12 1) 8 658 8 347 96.41%

7 Mw*at srekbnsb3cgyébjop’ismnybannemsajátghl<oealotnk rtettjuttatisok (KI22) 611 28 3.44%
IS Egyéb kakó ssHyUsteatások (K123) I 088 I 048 96,32%
19 Külső személyijuteatások (=16+17+18) (1(82) 10 357 9 486 90.91%
20 SrzmóI.,l]utlatásnk(15+19)(K1) 123 3M 118 196 95,72%
21 Mimkaadókat terhelő ndékok És smelólis Imninj1ási adó (=22+.,’+28) 32 100 30 640 95.45%
22 ebbólctjtlósiad6 (1(2) 26200
25ebből.egéélnj (1(2) 2412
26 ebből: bőjánáás (1(2) 98
28 ebbők injitákatós seabeli smntkijÓisJeLmnd6 (‘1(2) O I 930
29 Sksmi aragok bezse (K3 I 1) I 050 764 72.76%
30 Űksiakberse (1(312) 37 146 32 967 88.75%
32 Ké clheswzás (29+30+3l) (1(3)) 38 196 33 731 83(31%
34 Ebkosmzwkáoósstalások 0(322) I 416 I 239 87.50%
35 Kootnm3a!cs smUtátsások (=33+34) (1(32) I 416 I 239 87.50%
36 Kün diak (1(33!) 10 442 9 189 88.00%

3WL kisjatsi smbálatáaok (K333) 7 764 5 245 67.56%
13 Eb smhkasásnk (K337) 14 945 12 501 83.65%
35 Smlgáltatási kiadások (=36±37+385-30+41+43+44) (1(33) 33 151 26 935 8125%
46 KIdiklerések kbdásai (K331) I 270 769 60.55%
38 Kiküldetések. reklám. és pwpagandakiadások (=36+47) (1(33) I 270 769 60.594
49 Műkóstési célúelóaMescn rdsm!oit ákabnos rrkniadö (1(351) 14 621 14 277 97.65%
50 FIenló ákabrEs íorsbssi adó (1(352) I 350 I 169 86.59%
58 Egvéb dológi kbdások (K355) 4 773 4 742 99.35%
59 Különféle bersmiésck és egyéb dologI kiadások (-19+50+51+54-f58) (1(35) 20 733 20 188 97.32%
60 Dologi kiadások (32+35+45+384’59) (1(3) 94 777 82 862 87.43%
62 Család támogatások (=63+...+73) (1(42) I 636 I 636 100.00%
73 ebből: azegvb n*ekés cns,sazber.i L’wrmek’tdekr.stámoplüsok (1(42) I 636
75 Betegséggel kalxsohslos (nem akna alom3úztositásl) ellátások (76-1-...+M) (8(33) I 300 297 22.85%
83 ebőLlbintátpásúkÖan’6utUi:ás 15mUv50* (3)bekeadöse] (K33) O 297
85 FoglalkoztatássaL moiiieanélkiséggrl kaolatas eflátások(=86+...+93)(K45) 2 965 2 iog 9837%
93 ebből: (ogiakonatáss bcheneskő sámo’,msüs [Smew. 35. * Cl) bek] (K35) O 2 709
95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (96+...±101) (1(46) 3 756 4756 100.00%
98 ebből: lakásferessaztási támorás [Smcs’.- 38 * (II bek a) és b) pos%okj (1(46) O 4 756
105 E4yéls ‚acm Inténnénvl ellátások (=l06+...+l30) (1(48) 23 857 S 089 33,98%
120 ebból:reralsmrcs sca segév(Saa 3T (l)bet al d)portjal (1(48) O I 414
121 ebből: Oakonniaynsi segély ISmctv 45 *] (1(48) O 268
522 ebből: egyéb. azőrskontánys rendeletében nzbpironjunatás (1(48) O 5 658
126 ebből: tásmnskságtól űzó nonmű’vkedvemtények Cn1. 151 * (5) bekralése) (1(48) O 155
121 ebből: 0süom’támnt átal saját lnsáskörben (ntsetális ás gvenstkvédeln elóások alapján) adott Iemtzzlbeni eRátá O 514
129 ebből: telopülési lán’tás ISzoetv, 45*1 (K48) O 120
131 Ellátostak pénzbeli lostatásal (=ŐI+62+74+75+85+95+102+l05) (1(3) 34 517 17 487 50,66%
134 Alselgi 6sűomtánysok előző éiestamolásábóI számtan) kiadások (1(5021) I 249 I 249 00,00%
137 Elvonások és beflmlések (=133±135+136) (1(502) I 249 I 239 100.00%,
161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belűlre 4I62+...+l7l) (1(506) 5 270 3 874 73.51%
869 ebből: tbrsttlbsok és köllségvetési snaveik (1(506) 0 3 874
189 Egyéb működési célú támogatások államliúrtartásou kívülre (190+...+199) (1(512) 4 141 3 723 89.98%
192 ebből: egytb ciw3 smrvezg(ek (K512) 0 3 723
200 Tartalékok (K5l3) 61 669 0 0.00%
20! Egyéb működési célú kiadások (l32+l37+l38+l39+lSO±161+172+l73+l86+l87+188+l89+200)(K5) 72 329 8 846 12.23%
206 Egvéb tárgyi esaöas3k beszmzáse, lóteskése (K64) 19 372 17 284 89.22%
209 Benj1gzásicéhelózgtesenfelsatmítouáka1ánosforhaiadó (K67) 18465 17 l02 92.62%
210 Bensbázások (202+203+205+...+209) (8(6) 859 800 801 655 9334%
239 Egyéb felhalmozásI célú támogatások államliátartáson belüli-e (=240+...+249) (1(84) I 412 I 412 100.00%
277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (2l6+2l7+228+239±250+252+263+265+266) (8(8) I 412 I 412 100,00%
278 Költségvetési kiadások (20+21+60+131+201+210+2l5+277) (1(8-1(8) I 218 419 I 061 098 87.09%

Pénszkön3k kötá8 bankbetétek elselyezáse 214 112 214 112 100,00%
iiepnlési szintű kiadsisoküsssen I 432 538 I 275 280 89.02%
• klaaslsáanáson bela! mege ezősek viss6sése 5 778 5 778 100.00%

Teleniilési szintü bevételek minsliisszesen I 438 309 I 280 988
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3. sz. melléklet

Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak terve

zett összege és azok teljesülése előiránvzat-csoportok kiemelt elő

irányzatok szerinti bontásban

(eFt-ban)

Módosított elő- ..‚ Teljesítés
Bevetelek . Teljesites

iranyzat %- ban

Működési bevételek 29
Intézményi finanszírozás 64 994 61 898 95,24%
Bevételek mindösszesen 64 994 61 927 95,28%

. Módosított elő- ... TeljesítésKiadasok . Teljesites
iranyzat %- ban

Személyi juttatások 44 582 41 279 92,59%

Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájámlási adó 12 287 11 467 93,33%
Dologi kiadások 7 105 5 839 82,18%

Müködési költségvetési kiadá
sokmindösszesen 63 974 58 585 91,58%
Beruházási kiadások I I 020 490 48,04%

Mindüsszesen I 64 994 59 075 90,89%

201 5.évi december havi nettó
bérek kifizetése 2 693
Kiadások mindösszesen 64 994 61 768 95,04%
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4. Számú melléklet

Jakabszállási Pol2ármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak
tervezett összeae és azok teljesülése előiránvzat-csoportok kiemelt

előirányzatok szerinti bontásban

(e Ft-ban)

bevételek

célú támogatások
finanszírozás

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelö járulé
kok és szociális hozzájárulási
adó

4

. Módosított elő- Teljesítés
Bevetelek Teljesites

iranyzat Ja- ban

Működési 312 336 7,79%

Működési 32 756 19 942 60,88%

Intézményi 79 242 81 785 103,21%

Bevételek mindösszesen 116 310 102 063 87,75%

. Módosított elő- Teljesítés
Kiadasok . Teljesitesiranyzat /o- ban

40 496 39 225 96,86%

11858 11544 97,35%

Dologi kiadások 39 031 38 292 98,11%

Ellátottak pénzbeli juflatásai 24 259 8 995 I 3 7,08%

Működési költségvetési kiadá
sok mindösszesen 115 644 98 056 84,79%

Beruházási kiadások 666 666 100,00%

Mindösszesen 116 310 98 722 84,88%

2015.évi december havi nettó
bérek kifizetése 1 312

Kiadások mindösszesen 116310] 100 034 86,01%
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5. Számú melléklet

Jakabszállás Közsé2 Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak terve
zett összege és azok teljesülése előirányzat-esoportok kiemelt előirány

zatok szerinti bontásban

(e Ft-ban)

‚ Módosított elő- Teljesítés
Bevetelek Teljesites

iranyzat %- ban

Közhatalmi bevételek 47 457 63 006 132,76%

ebből: iparűzési és gépjármű adó 47 057 62 362 132,52%

késedelmi pótlék, szabálysértés 400 843 2 10,75%

Működési bevételek (készletértékesités,
szolgáltatás, kamat) 9 883 12 003 121,45%

Működési célú támogatások 210 023 223 227 106,29%

Felhalmozási célú támogatás 824 358 817 828 99,21%

Előző évi maradvány igénybevétele 89 590 89 590 100,00%

Megelőlegezett állami támogatás 6 446 6 446 100,00%

Lekötött bankbetétek megszüntetése 199 112 65 187 32,74%

Bevételek mindösszesen 1 081 838 1 104 061 102,05%

. Módosított elő- Teljesítés
Kiadasok Teljesites

iranyzat /o- ban

Személyi juttatások 38 406 37 692 98,14%

Munkaadókat terhelő járulékok és szo
ciális hozzájárulási adó 7 955 7 629 95,90%

Dologi kiadások 48 641 38 731 79,63%

Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 258 8 492 82,78%

Egyéb működési célú kiadások 72 329 8 846 12,23%

Működési költségvetési kiadások
mindösszesen 177 589 101 390 57,09%

Beruházási kiadások 858 114 800 499 93,29%

Egyéb felhalmozási kiadások I 412 1 412 100,00%

Finanszírozási kiadások(Óvoda, PH) 138 418 137 865 99,60%

Egyéb Ikanszírozási kiadások 204 890 219 890 107,32%

Mindösszesen 1 037115 903301 87,10%

2015.évi december havi nettó bérek ki
6zetése 1 008

Kiadások mindösszesen 1 037 115 904 309 87,19%
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Maradvány kimutatás

6. Számú melléklet

Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde 2015 évi maradvány kimutatása (Ft-ban)

I. Bank és pénztár egyenleg 159 000
2. 2015. évi december havi bérek kifizetése 2 693 000
3.
(1.+2.) Szabad maradvány 2 852 000

Jakabszállási Polgármesteri Hivatal 2015. évi maradvány lűmutatása (Ft-ban)

1. Bank és pénztár egyenleg 2 032 000
2. 2015. évi december havi bérek kifizetése 1 312 000
3.
(1.+2.) Szabad maradvány 3 344 000

Jakabszállás Község Önkormányzata 2015. évi maradvány kimutatása (Ft-ban)

1. Bank (+ lekötött)és pénztár egyenleg 163 564 000

2. 2015. évi december havi bérek kifizetése 1 008 000
3.
(1.+2.) Szabad maradvány 164 572 000

Az önkormányzatnak hitelállománya nincs.

Az önkormányzat közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezmé
nyeket) 2015-ben nem nyújtott.

A következő évre pénzügyi kihatással járó döntés a szennyvíztisztító telep
üzembe helyezése és a szennyvízhálózat kiépítésének befejezése.
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7. számú melléklet

Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde

2015. évi Mérleg
e Ft-ban

Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi idöszak
(+1-)

A/II/2 Gépek, berendezések, felszere- 276 0 504
lések, járművek

A/II Tárgyi eszközök 276 O 504
(=AIII/1+...+A/II/5)

A) NEMZETI VAGYONBA TAR- 276 O 504
TOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖ
ZÖK (=A/I+A/I1+AJIII+A/IV)
C/III/l Kincstáron kívüli forintszámlák O O 159

C/III Foriniszámlák O O 159
(=C/III/1+C/1 11/2)

C) PÉNZESZKÖZÖK O O 159
(=CJI+. . .+C/IV)

E/I December havi illetmények, mun- 2 514 O 2 693
kabérek elszámolása

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOL- 2 514 O 2 693
DALI ELSZÁMOLÁSOK
(=E/I+. . .+E/II)
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 790 O 3 356
(=A+B+C+D+E+F)

G/IV Felhalmozott eredmény O O -2 140

G/VI Mérleg szerinti eredmény -2 140 O 391

G/ SAJÁT TŐKE (= GII+...+GNI) -2 140 O -1 749

Jí2 Költségek, ráfordítások passzív 4 930 O 5 105
időbeli elhatárolása

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁ- 4 930 O 5 105
ROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 790 0 3 356
(=G+H+I+J)
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Jakabszállási Polgármesteri Hivatal

8. számú melléklet

2015. évi Mérleg

(e Ft-ban)
Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak

(+1-)
A/II/2 Gépek, berendezések, felszere- 1 020 O 494
lések, járművek

A/II Tárgyi eszközök I 020 O 494
(=A/II/1+...+A/l I/S)

A) NEMZETI VAGYONBA TAR- 1 020 O 494
TOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖ
ZÖK (=A/l+A/l l+A/lII+A/IV)

C/II/I Fodntpénztár O O 124
C/II Pénztárak, csekkek, betétköny- 0 O 124
vek (=C/tIi1+C/11i2+C/II/3)

C/III/l Kinestáron kívüli fodntszámlák I 878 O I 909

C/III Forintszámlák 1 878 O 1 909
(=C/III/1+C/III/2)

C) PÉNZESZKÖZÖK 1 878 O 2 033
=C/I+. . .+C/IV)
E/l December havi illetmények, mun- I 425 O 1 312
kabérek elszámolása

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOL- 1 425 O 1 312
DALI ELSZÁMOLÁSOK
(=E/I+. .+E/II)

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 4 323 O 3 839
(=A+B+C+D+E+F)

G/IV Felhalmozott eredmény 469 O I 616

G/VI Mérleg szerinti eredmény I 147 O -2 665

Gi SAJÁT TŐKE (= GfI+...+G/VI) 1 616 O -1 049

J/2 Költségek, ráfordítások passzív 2 707 O 4 888
időbeli elhatárolása

3) PASSZÍV IDÓBELI ELHATÁ- 2 707 O 4 888
ROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

FORRkSOK ÖSSZESEN 4 323 O 3 839
(=G+H+I+J)
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9. Számú melléklet

Jakabszállás Közsé2i Onkormánvzat

2015. évi Mérleg
(e Ft-ban)

Megnevezés Elözö időszak Módosítások (+1-) Tárgyi időszak
NI/2 Szellemi termékek 566 0 228
A/I Immateriális javak (=A/U1+A/112+A1113) 566 O 228
A/II/l Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 520 624 0 505 522
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 4 864 O 26 349
AH/4 Beruházások, felújítások 145 956 O 905 906
Alu Tárgyi eszközök (=A/III1+...+AlIU5) 671 444 O 1 437 777
A/III/l Tartás részesedések (A/III/la+...+NIfl/le) 15 836 O 15 836
Alul/le - ebből: egyéb tartás részesedések 15 836 O IS 836
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=NhII/1+A111112+A111113) 15 836 O 15 836
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZ- 687 846 O I 453 841
KÖZÖK (=A/I+MII+Mh1I+A/IV)
B!I/l Vásárolt készletek 461 O 443
B/I Készletek (=BJI/1+. . .+B/P5) 461 O 443
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= 461 O 443
B/I+B/1I)
C/I/l Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek O O 149 540

C/l Lekötött bankbetétek (=0111+.. ‚+0112) O OJ 149 540
C/II/l Forintpénztár 331 O 119
CR1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/IV1+C/W2+C/I1J3) 331 O 119
C/hill Kincstáron kívüli forintszámlák 94 262 O 16 763
cmu Forintszámlák (=CIIIII1+CJHIJ2) 94 262 O 16 763
C) PÉNZESZKÖZÖK (=ClI+.. .+CÍIV) 94 593 O 166 422
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 5 592 O O
(=Dlu/3a+. ..+D/LI3f
D!I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és 5 592 O O
szolgáltatások adóira

D/L/4 Költségvetési évben esedékes követelések müködési bevételre 150 O O
(=D/I/4a÷. . .—D!l/4i)

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/11F1- +D/118) S 742 O O

D) KÖVETELÉSEK (=DJI+D/1I+DJIII) 5 742 O O
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása I 020 O I 008

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 1 020 O I 008
(=11/1+.. .+E/II)

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN =A+B+C+D+E+F) 789 662 O I 621 ‘714
G/l Nemzeti vagyon induláskod értéke 407 345 O 407 345
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 97 461 O 97 461
G/IV Felhalmozott eredmény 175 225 -91 518 176 658
G/VI Mérleg szerinti eredmény 92 674 O 77 930
Cl SAJÁT TŐKE (= GJl+...+G/VI) 772 705 -91 518 759 394
H/l1/9 Költségvetési évet követően esedékes kőtelezettségek flnanszí- S 778 O 6 446
rozási kiadásokra (>=H/II/9a+. . .+HJII/9i)
H/ll Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 5 778 O 6 446
(=115111+.. .+H/W9)
H/lll/l Kapott előlegek (H/Ill/la+H/III/lb+H/III/lc) 2 688 O O
H/III/lc - ebből: egyéb túlflzetések, téves és visszajáró befizetések, 2 688 O O
egyéb kapott elölegek
1-1/111/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 6 009 O 2 848
H/llI/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, 13 O 10
biztosítékok
HJIII Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 8 710 O 2 858
(=H/IIIJ1+. . .+H/IIIJ1O)
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 14 488 O 9 304

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 2 469 O 3 888
J/3 Halasztott eredményszemléletü bevételek O 91 518 849 128
3) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=3/1+3/2+3/3) 2 469 91 518 853 016

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 789 662 O 1 621 714
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Hatásvizsgálati lap

1. Társadalmi hatások

A rendeletnek társadalmi hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletnek gazdasági, költségvetési hatása nincs.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletnek adminisztratív hatása minimális.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható kö
vetkezményei.

A rendeletet az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91. * (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva hozza meg.
Elmaradása törvénysértés.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltéte
lek

A gazdálkodási előadók a rendelet végrehajtásához rendelkezésre állnak.



Jakabszállás Község Polgármestere

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. április 25-ej ülésére

4. napirendi pontjához

Tárgy: a 2015. évben végrehajtott belső eHenőrzésekről készült éves összefoglaló ellenőrzési
jelentés elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrolirendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
kormányrendelet 49. . (3a) bekezdése értelmében: „A polgármester cx tárgyévre vonatkozó éves
ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési
jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést — a tárgvévet követően, q zárszámadási
rendelettenezettel egvidejűleg — a képviselő-testület elé teijesztijóváhagvásra.’

A belső ellenőrzési terv végrehajtása a kormányrendelet valamint az államháztartásról szóló

2011. évi CXCV. törvény előírása szerint történt. A belső ellenörzési tevékenység folytatása

pénzügyi- szabályszerűségi, ellenörzések keretében valósult meg. Az ellenőrzések

eredményeként a belső ellenőr a kővetkeztetéseit, megállapításait a jelentésekben fogalmazta

meg.

A belső ellenőrzés tervezése és végrehajtása, az éves ellenőrzési tervnek megfelelően a

kockázatelemzés alapján felállított pdoritásokon alapult. A végrehajtott ellenörzések a

jogszabályi előírások figyelembe vétele mellett történi, szem előtt tartva a gazdaságosság,

hatékonyság és eredményesség szempontjait.

Az éves ellenőrzési jelentés, illetve éves összefoglaló ellenőrzési jelentés — a jogszabályban

meghatározott szerkezetben, és tartalommal készült, tartalmazza:

- a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatását,

- az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelését, a ten’tőí való

eltérések indokait, a terven felüli ellenőrzések indokoltságát,

- az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit, a tevékenységet elősegítő

és akadályozó tényezőket,

- az ellenőrzések fontosabb megállapításait, következtetéseit és javaslatait,

- az ellenőrzések során megállapítható mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán

tett jelentések összefoglalását,
6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.

76/58l-800 Fax: 76/581-802, + 36209392398
polgarmesterjakabsza1Ias.hu



Jakabszállás Község Polgármestere
- a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának,

hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett

fontosabb javaslatokat,

- a belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítását,

- az intézkedési tervek megvalósulásáról szóló beszámolót. az ellenörzési

megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatait,

- az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokat.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évről elkészített éves

összefoglaló el]enőrzési jelentést jóváhagyni szíveskedjen!

Határozat-tervezet

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015 évröl elkészített éves
összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.

Jakabszállás, 2016. április 22.

6078 Jakabszállás, Petőfl Sándor u. 14.
76/581-800 Fax: 76/581-802, + 36209392398

polgannesterjakabsza1las.hu

polgármester



ELŐTERJESZTÉS

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. április 25. napján tartandó ülésére

5. napirend

Tárv: Műszaki ellenőr kiválasztása a belterületi utak felújítása műszaki ellenőri teendőinek
ellátására, valamint a belterületi útfelújítás tárgyú beruházás meghatározása

Tisztelt Képviselő-testület!

A belterületi utak felújítása műszaki ellenőri teendőinek ellátására 6 ajánlattevőtől kértünk ajánlatot.

Az ajánlatkérést 2016. április 15-én küldtük meg részükre e-mail-ben.

Kiírásunk szerint az érvényes ajánlat feltétele a cégszerűen aláírt pénzügyi ajánlat, legalább 5 db

közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzésére vonatkozó referencia, valamint a

műszaki ellenőri feladatokat ellátó személy szakmai önéletrajzának csatolása.

A műszaki ellenőr feladata a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban a

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben meghatározott bírálóbizottsági munka

ellátása, valamint a teljes körű műszaki ellenőrzés a munkaterület átadásától a műszaki átadás

lezárásáig.

Az ajánlattételi határidőig, az ajánlatok beérkezésének sorrendjében az alábbi ajánlattevők

nyújtottak be ajánlatot:

I. sz. ajánlat:
Bács-Tender Kit (6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. I/l.)
Ajánlati ár; nettó 750.000,- Ft + 202.500,- Ft AFA, azaz bruttó 952.500,- Ft
2. sz. ajánlat:
Csuvár Mérnöki Iroda Kit (6000 Kecskemét, Bihar u. 2.)
Ajánlati ár: nettó 1.200.000,- Ft + 324.000,- Ft AFA, azaz bruttó 1.524.000,- Ft
3. sz. ajánlat:
Unitef-Szalamandra Kit (1119 Budapest, Bomemissza tér 12.)
Ajánlati ár: 1.000.000,- Ft + 270.000,- Ft AFA, azaz bruttó 1.270.000,- Ft
4. sz. ajánlat:
Szölgyén Péter (6000 Kecskemét, Illyés Gy. u. 4.)
Ajánlati ár: 800.000,- Ft + 0,- Ft AFA, azaz bruttó 800.000,- Ft
5. sz. ajánlat:
Bácstrade Kit (6034 Helvécia, Kecskeméti út76.)
Ajánlati ár: nettó 640.000,- Ft + 172.800,- Ft AFA, azaz bruttó 8 12.800,- Ft.

Az ajánlatok felbontására 2016. április 25-én l6 órakor került sor a Polgármesteri Hivatal
tárgyalótermében.

Érvényes ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:
Bács-Tender Kit (6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. Ill .);
Szölgyén Péter (6000 Kecskemét, Illyés Gy. u. 4.);
Bácstrade Kit (6034 Helvécia, Kecskeméti út 76.).

Érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevők:
Csuvár Mérnöki Iroda Kit (6000 Kecskemét, Bihar u. 2.)
Ervénytelenség oka: ajánlattevő nem csatolt szakmai önéletrajzot, és nem igazolt referenciát.
Unitef-Szalamandra Kit (1119 Budapest, Bornemisszatér 12.)



Érvénytelenség oka: nem igazolt referenciát.

A három érvényes ajánlat közül Szölgyén Péter (6000 Kecskemét, Illyés Gy. u. 4.) ajánlata
tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást.

Az eljárás nyertesének javasolt ajánlattevő tehát:

Szölgyén Péter (6000 Kecskemét, Illyés Gy. u. 4.).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy „A belterületi utak felújítása műszaki ellenőri
teendőinek ellátása” tárgyú beszerzési eljárásban hozza meg az eljárást lezáró döntést.

Határozati javaslat:
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
J2016. (IV.25.) határozata
„A belterületi utak felújítása műszaki ellenőri teendőinek ellátása” tárgyú beszerzési eljárásban az
eljárást lezáró döntés meghozatala.

t. Az eljárás során érvényes ajánlatot tevő
elbírálás szempontja szerinti tartalmi eleme:

ajánlattevők neve (székhelye), ajánlatuknak az

Egyösszegű bruttó ajánlati ár
Ajánlattevő neve (székhelye)

(forintban meghatározva)

Bács-Tender Kit (6000 Kecskemét,
952.500,- Ft

Kisfaludyu. 8. I/l.)

Bácstrade Kit (6034 Helvécia, Kecskeméti Út
812.800,- Ft

76.)

Szölgyén Péter (6000 Kecskemét, Illyés Gy.
800.000,- Ft

u. 4.)

2. Az eljárás során érvénytelen ajánlatot tevő
elbírálás szempontja szerinti tartalmi eleme:

ajánlattevők neve (székhelye), ajánlatuknak az

Egyösszegű bruttó ajánlati ár
Ajánlattevő neve (székhelye)

(forintban meghatározva)

Csuvár Mérnöki Iroda Kft. (6000 Kecskemét,
1.524.000,- Ft

Biharu.2.)

Unitef-Szalamandra Kit (1119 Budapest,
.270.000,- Ft

Bomemissza tér 12.)

3. Az előre meghatározott bírálati szempont szerint meghozott döntés alapján az eljárás
nyertese:
Szölgyén Péter (6000 Kecskemét, Illyés Gy. u. 4.)
Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Szölgyén Péter
(6000 Kecskemét, Illyés Gy. u. 4.) ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást.
4. A Képviselő-testület felkéri Szabó György Róbert polgármestert, hogy a beszerzési eljárást
lezáró döntés értelmében a nyertes ajánlattevővel a megbizási szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.



Indítványozom továbbá, hogy Jakabszállás Község Önkormányzata az adósságkonszolidációban
nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására benyújtott pályázatban
meghatározott belterületi utakon kívül a következő belterületi utakat is újítsa fel: Jókai utca (hrsz:
242., 68.), Zrínyi utca (hrsz: 247.), valamint a Béke és a Tavasz utca közti névtelen összekötő utca
II. vasút és a Béke utca közti része brsz: 401.).
Javaslom, hogy a pályázati forrásból és őneröből fedezett útfelújítások kivitelezőjét egy
közbeszerzési eljárásban válasszuk ki. Az ajánlattételi felhívást előbbiek figyelembevételével
dolgozzuk ki.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a szükséges határozatot hozza meg.

Határozati javaslat:
Jakabszállás Kőzsé2 Onkormánvzata Képviselő-testületének
../2016. (IV.25.) határozata
Belterületi útfelújítás tárgyú beruházás meghatározása

1. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságkonszolidációban nem
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására benyújtott pályázatban
meghatározott bejterületi utakon kívül a következő belterületi utakat is felújitja: Jókai utca (hrsz:
242., 68.), Zrínyi utca (hrsz: 247.), valamint a Béke és a Tavasz utca közti névtelen összekötő utca
II. vasút és a Béke utca közti része (brsz: 401.).
2. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Szabó György Róbert
polgármestert, hogy a „Belterületi utak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívását annak figyelembevételével dolgoztassa ki, hogy a beruházás részben támogatásból,
részben önerőből valósul meg.
Határidő: 2016. május 09.

Felelős: polgármester

A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Jakabszállás, 2016. április 25.

Jj Sza 6 György Róbert
$rI 71 polgarmester





TERVEZÉSI MEGÁLLAPODÁS, Mimkaszán 16-....

amely létrejött: Jakabszállás Községi Önkormányzata
Székhelye:6078 Jakabszállás, PetőE u. 14.
Képviseli: Szabó György Róbert polgármester,
Adószám: 15736338-2-03
továbbiakban: mint megrendelő

valamint az ÉPÍTÉSIMŰHELY Kít.
Székhelye: 6000 Kecskemét Wesselényi utca 1.
Teljesjogú képviselője: Vas Tibor ügyvezető
Cégjegyzék szám: Cg.03-09-100353
Adószám: 10503597-2-03
Számiaszám: 11732002-20087221
Kapcsolattartó: Szilberhom Erzsébet tervező
a továbbiakban, mint váHalkozó

1J A megbízás tárgya: Jakabszállás Község településrendezési eszközei módosításának
településrendezési teni munkarésze, amely az alábbiakat tartalmazza:

I. módosítás
Piac érdekében beépítésre szánt terület kijelölése a 246 hrsz-ú telek egy részén

2. módosítás
Kereskedelmi szolgáltató terület kiterjesztése lakóterüjet rovására a Kun utca térségében

3. módosítás
401 és 711/l brsz-ú telkek közterületi kiszabályozása

4. módosítás
Külterületi útszabályozások (0158/171 hrsz térségében és egyéb helyeken)

HESZ szöveges kiegészítése

2.! A vállalkozó vállalkozik a fenti nrimka elvégzésére, s egyben kijelenti, hogy tárgyi munkarészek
elvégzésére jogosultsága kiteijed.

3J A vállalkozó tervezési munka A települásfejlesztési koncepciót-ól, az integrált települásfejlesztési
stratágiáról ás a települásrendezási eszközökről, valamint egyes települásrendezási sajátasjogintázmányekről

szóló 31 4/2012. (U 8.) Korrn. rendelet (továbbiakban Eljr.) 38. szerinti egyeztetésre alkalmas
munkarészére 2016. október 30. határidővel vállalkozik.

4.1 A vállalkozót településtervezési munkáért 350.000 Ft
+27% áfa 94.500 Ft

444.500 Ft azaz: négyszámegyvennégyezer-ötszáz Ft
tervezési díj illeti meg.

5.! Az áfa a szerződéskötéskor érvényes törvények szerint lett meghatározva. Amennyiben a ten’átadás
időpontjáig az áfa számításának ide vonatkozó szabályai megváltoznának, úgy a nettó díj változatlanul
maradásával az éppen aktuális áfa-kulcs figyelembevételével megállapított bruttó díj illeti meg a vállalkozót.

6J A váHalkozó a fent részletezett dijazásért:

6.1.! által előírt egyeztetések ismertetőit illetve dokumentációit a következő példányszámokban teljesíti:

Véleményezési szakasz Eljr. 38.(2) bekezdés szerinti példányban elektronikusan és 2 példányban papíron.

Végső véleményezési szakasz (Ebr. (40.(l) bekezdés szerint) elektronikusan és 2 példányban papíron.
Elfogadási szakasz: jóváhagyásra előkészített munkarészek: elektronikusan ás 2 példányban papíron.

Hatályba léptetési szakasz: Eljr. 43.(2) bekezdés szerinti példányban elektronikusan és 2 példányban

papíron.

6.2.! A 6.1. pontban nem szereplő többlet-példányokat külön dijért szolgáltatja vállalkozó



7.! Vállalkozó adatszolgáltatásként kapja:
7.1.1 a szükséges döntéseket (képviselő-testületi határozatokat)
7.2.1 a településrendezési tervezési jogosultságon kívüli munkarészeket, amennyiben azokat az

államigazgatási szervek kérik.

81 A vállalkozó a tervdokumentációt a következők szerint készíti el:
8.1/a szerződéskötés idején hatályos jogszabályokban meghatározott, és az általános tervezési gyakorlatnak

megfelelő tartalommal és részletességgel,
8.2/ a Eljr. szerinti egyeztetéseknek megfelelően

9.1 A megrendelő elvárásai és a szakmai előírások közötti különbségekért vállalkozó nem felel, ezért aEljr. 4O. szerinti végső szakmai vélemény alapján készíti elő jóváhagyásra a munkát.

9.! A tervezés közben szükségessé váló adatszolgáltatást ajizetési kötelezettséget vállaló megrendelő — az
erre irányuló felhívástól, megkereséstől számított — tíz napon belül a megrendelőn keresztiil biztosítja avállalkozó számára.

10.! Amennyiben a megrendelő a munkát leállitja, a szerződéstől eláll, vagy a megadott tervezési feladattóleltérő megoldást kíván, úgy a vállalkozó az addig elvégzett munkáért járó díjat aJizetési kötelezettségetvállaló megrendelő felé érvényesíti a következők figyelembevételével:
Eljr. 38. szerinti véleményezési dokumentáció 60%
Eljr. 40. szerinti végsö szakmai véleményezési dokumentáció 80%

hJA vállalkozó a terv jóváhagyott munkarészeinek leszállításakor számiázásra jogosult.

12./A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozó által jóváhagyásra előkészített munkarészt3ünapon belül a képviselő-testület jóváhagyja. Megrendelő 8 napon belül köteles a számla összegét avállalkozónak a 11732002-20087221 számú OTP Bank Rt-nél vezetett számlájára utalni.

13./Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben aPtk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Jakabszállás Község Önkormányzata Vas Tibor ügyvezető
(a megrendelő cégszerű aláírása) (a vállalkozó cégszerű aláírása)

Kecskemét, 2016. április 19.

2
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Bérbeadó: Jakabszállás Község Önkormányzatatelenor
Telenor szerződés azonosító: BK-0020/II

BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől a

Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:
2045 Törökbálint, Pannon Út 1.; adószám: 11107792-2-44; cégbirósági bejegyzés
szám: Cg. 13-10-040409) mint bérlő, a továbbiakban: Bérlő (képviseletében:
Homok László menedzselt szolgáltatások igazgató valamint Kurtos Gergely János
beszerzési és logisztikai igazgató)

másfelől a

Jakabszállás Község Önkormányzata (cím: 6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 14.;
adószám: 15736338-2-03) mint bérbeadó, a továbbiakban: Bérbeadó
(képviseletében: Szabó György Róbert polgármester)

(együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és napon a következő feltételek
mellett:
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1. ELŐZMÉNYEK

Bérlő a Magyar Állammal kötött Koncessziós Szerződése alapján mobil
távközlési szolgáltatást nyújt Magyarország területén.

A Koncessziós Szerződésben foglalt mennyiségi és minőségi paraméterek
teljesítése érdekében Bérlő folyamatosan fejleszti hálózatát és az ország
területén nyilvános, mobil, cellás rádiótelefon hálózatához szükséges távközlési
állomásokat (továbbiakban: Allomás) létesít.

Bérlő jelenleg Is egy tornyos távközlési állomást üzemeltet BK-OO2O azonosító
számon a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező természetben a Jakabszállás
külterület, 0152/319 hrsz-ú „szántó megnevezésű földingatlan meghatározott
részén, mely ingatlan a 0152/176 számú ingatlan megosztása során alakult ki.
Az erre vonatkozó megállapodás Felek, illetve jogelődeik között 1996 március
14 napjától jött létre és 2016 május 31 napjáig szól. Az Allomás 1996. 07.18
óta üzemel.

Felek jelen új bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) aláírásával
kölcsönösen kifejezik azon szándékukat, hogy egymással továbbra is együtt
kívánnak működni az Allomás üzemeltetéséhez szükséges ingatlanrész
bérbeadása, illetve bérlete tekintetében.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Bérbeadó jelen Szerződésben foglalt feltételekkel 2016 június 1-től
meghatározott időtartamra bérbe adja, Bérlő pedig ezen időtartamra bérbe [ j
veszi a Jakabszállás külterület, 0152/319 hrsz-ú „szántó” megnevezésű c--
földingatlan meghatározott részét (továbbiakban: Bérlemény) Allomás
telepítése és üzemeltetése céljából.

Bérlő jogosult a Bérlemény meghatározott részén az Állomás üzemszerű
működése és fejlesztése érdekében egy 50,0 m magas antennatornyot
telepíteni és üzemeltetni a hozzá tartozó híradástechnikai berendezésekkel,
antennákkal, kábelekkel egyetemben. Ezen kívül Bérlő jogosult az Allomás
megközelitéséhez esetlegesen szükséges szervizút - megépítéséhez és
használatához. A megépített és jelenleg is üzemelő Allomás Bérlemény
területén történő elhelyezkedését a Bérbeadóval előzetesen egyeztetett
műszaki dokumentáció tartalmazza.

Nem képezi a Szerződés tárgyát a Bérleményben telepített híradástechnikai
berendezések típusa és darabszáma, az antennatartó tornyon telepített
berendezések és antennák típusa, darabszáma, az antenna- egyéb kábelek
típusa, darabszáma, azokat Bérlő a bérelt területen belül műszaki igénye
szerint szabadon módosíthatja.

Lenor

Általános rendelkezések

Telenor szerződés azonosító: BK-0020/II
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Telenor szerzodes azonos;to: BK-0020/II

3. BIZALMAS INFORMÁCIÓK, KORLÁTOZÁSOK

Felek kötelesek a Jelen szerződéssel kapcsolatos, Illetve a szerződés
érvényessége alatt tudomásukra jutott, nyilvánosságra még nem hozott, a
Felek gazdasági tevékenységével kapcsolatos bármilyen információt üzleti
titokként bizalmasan kezelni. Az adott fél a fentiekben említett információkat
harmadik félnek csak az információ jogosult előzetes írásbeli engedélye alapján
adhat át, Illetve hozhat nyilvánosságra, kivéve a törvényi előírások szerinti
hatósági adatszolgáltatásokat. Felek megbízottaik részére a feladataik
ellátásához szükséges mértékben jogosultak a Szerződésben szereplő
információkat átadni, titoktartásra kötelezés mellett.

4. BÉRLŐ KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Bérlő távközlési berendezések elhelyezése és üzemeltetése céljára
használja a Bérleményt.

4.2. Bérlő köteles a saját költségén elvégezni mindazokat a munkákat,
amelyek az Allomásnak az ismertetett célra történő megépítéséhez és
üzemeltetéséhez szükségesek.

4.3. Bérlő kötelessége, hogy az általa használt Bérleményben az oda
felszerelt berendezéseket, eszközöket karbantartsa és előírásszerűen
állapotukat ellenőrizze.

4.4. Bérlő feladata, hogy a Bérleménybe belépő minden alkalmazottja,
megbízottja a Bérlemény, illetve a Bérbeadó üzemeltetési rendjét,
előírásait, valamennyi tűz-, munka-, balesetvédelmi és más egyéb
kötelező előírásait betartsa, Illetve betartassa.

4.5. Bérlő Bérleményben végzett tevékenységéhez, annak műszaki
feltételeinek megteremtéséhez esetleg szükséges hatósági engedélyek
beszerzése Bérlő feladata.

4.6. Felek megállapodnak, hogy Bérlő tevékenységével kapcsolatos
valamennyi költség Bérlőt terheli. A bérleti díj nem foglalja magába a
Bérlemény területén telepített Allomás működésével, illetve
működtetésével kapcsolatos költségeket.

4.7. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, miszerint Bérlő kötelessége a
Bérleményben található, valamint az általa használt eszközök,
berendezési tárgyak vagyonbiztosítása.

5. BÉRBEADÓ KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. Bérbeadó szavatolja, hogy a Bérlemény tekintetében tulajdon- és
rendelkezési joga semmiben sem korlátozott, így különösen arra
harmadik személynek nincs elő bérleti-, használati joga, vagy ezekre
irányuló követelése.

5.2. Bérbeadó köteles előzetesen Bérlő rendelkezésére bocsátani a
Bérleményt magába foglaló Ingatlan üzemeltetési rendjét (házirend),
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esetleges speciális előírásait, valamennyi tűz-, munka, balesetvédelmi és
más egyéb kötelező előírásait. Bérbeadó köteles Bérlővel megfelelően
együttműködni annak érdekében, hogy Bérlő alkalmazottai, megbízottai
ezen előírásokat megismerhessék.

5.3. Bérbeadó köteles a Bérleményt magába foglaló ingatlant, ingatlanrészt
az Allomás fennállása alatt — a Szerződés céljára tekintettel —

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartani.

6. BÉRLETI DÍJJAL KAPCSOLATOS MEGÁLLAPODÁSOK

6.1. Bérleti díj adatok

Bérleti díj (2016. Január 01. 250 000,- Ft/év, azaz kettőszázötvenezer
— 2016. december 31. forint/év, mely összeg az AFA-t nem
időszakra): tartalmazza
Bérleti díj a szerződéskötés 250 000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer
évében: forint/év, mely összeg az AFA-t nem

tartalmazza
Bérleti díj érvényessége: 2016. december 31.
Díjfizetés esedékessége: Minden tárgyév június 30. napja
Teljesítés időpontja: Minden tárgyév június 30. napja
Bérbeadó bankszámla OTP Bank Nyrt. 1172002-15338208
száma:

6.2. A bérleti díjat Bérlő banki átutalással teljesíti Bérbeadó által megküldött
számla alapján, a jelen szerződés 6.1. pontjában meghatározott
bankszámlaszámra. Bérbeadó köteles Bérlőt írásban értesíteni,
amennyiben bankszámlaszáma megváltozik. Bérbeadó köteles úgy
megküldeni a számláját, hogy az a díjfizetés esedékessége (fizetési
határidő, mely egyben a teljesítés napja is) előtt legalább 15 banki
nappal Bérlő számára rendelkezésre álljon.

6.3. A 6.1. szerinti bérleti díjról szóló számláját Bérbeadó jogosult a
Szerződés megkötését követően megküldeni Bérlőnek. Bérbeadó
köteles feltüntetni számláján a Szerződés állomásazonosító számát (BK
0020/11), ellenkező esetben Bérlő jogosult a számlát, mint
beazonításra alkalmatlant Bérbeadónak visszaküldeni. Abban az esetben
is jogosult Bérlő teljesítés nélkül visszaküldeni a számlát, ha Bérbeadó
legkésőbb a számla megküldéséig nem adja át Bérlő számára azokat a
dokumentumokat, melyek bizonyítják Bérbeadó bérbeadási
jogosultságát .Számlaküldési cím: Telenor Magyarország Zrt.
Pénzügyi osztály, 2045 Törökbálint, Pannon Út 1.

6.4. Bérbeadó a mindenkori tárgyévi bérleti díjat jogosult a tárgyévet
megelőző évre (az év január-december időszakára) vonatkozó KSH által
hivatalosan közzétett ipari termelői árindex változás mértékéig
módosítani, első alkalommal 2017. január 1. hatállyal. A díjmódosítás
érvényesítéséhez nem szükséges mindkét fél részéről aláírt
szerződésmódosítás, elegendő a Bérbeadó által megküldött díjközlő

[enor
Telenor szerződés azonosító: BK-0020/II
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levél. Abban az esetben, ha Bérlő a díjközlés kézhezvételétől számított
15 napon belül nem küld Bérbeadónak írásban kifogást, úgy a díjközlés
elfogadottnak tekinthető és számlázható

6.5. Bérbeadó jogosult Bérlő késedelmes bérleti díj fizetése esetén
késedelmi kamat felszámítására. Bérbeadó késedelmesen (6.1. szerint
meghatározott esedékességet követően) megküldött számlája alapján
Bérlő csak a kézhezvételtől számított 16. banki naptól köteles késedelmi
kamatot fizetni. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a mindenkori
jegybanki alapkamattal és a késedelembe esés napjától esedékes.

6.6. Bérlő által fizetett bérleti díj magában foglalja Bérbeadó által jelen
szerződés alapján nyújtott összes szolgáltatás ellenértékét. Bérbeadó
jelen szerződésben meghatározott bérleti díjon felül egyéb díjat, illetve
költséget nem jogosult a Bérlő felé érvényesíteni.

7. TuLAJDoNJoG ÉS ÁTRUHÁZÁS

7.1. Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező
ingatlan elidegenítése, használatba adása esetén, az erre vonatkozó
szerződésben kiköti, hogy Bérlő a bérleti jogviszonyt, annak lejártáig
változatlan feltételekkel folytathatja (teljes jogutódlás).

7.2. Felek rögzítik, hogy a Bérbeadó személyében bármely okból történő
változás (pI. ingatlan tulajdonjogának változása miatt) esetén jelen
bérleti jogviszony annak lejártáig változatlan feltételekkel fennmarad.

7.3. Bérlő jogosult a Szerződésből adódó jogait és kötelezettségeit harmadik
fél számára engedményezni, illetve átadni.

8. BEJUTÁS A BÉRLEMÉNYBE

8.1. Bérbeadó Bérlőnek és megbízottainak, illetve vállalkozóinak Bérlő
üzemeltetési tevékenységéhez (karbantartás, hibaelhárítás, fejlesztés)
évi 365 (366) napon keresztül napi 24 órás bejutást biztosít a
Bérleménybe.

8.2. Bérbeadó tudomásul veszi, hogy az üzemeltetés során a hét bármely
napján jogosultak Bér!ő által megbízott személyek és vállalkozók a
Bérleményben lévő Allomással kapcsolatos feladatok elvégzésére,
kötelesek azonban figyelemmel lenni a házirendben foglaltakra. Bérlő a
tevékenységével kapcsolatban az ingatlan területére belépő személyek
magatartásáért úgy felel, mintha saját alkalmazottja volna.

8.3. Bérbeadó az Ingatlan, illetve a Bérleményt magába foglaló ingatlanrész
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartásával köteles a
Bérlemény biztonságos megközelíthetőségét Bérlő számára biztosítani.

teLenor
Telenor szerződés azonosító: BK-0020/II
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9. Az ÁLLOMÁS ENERGIAELLÁTÁSA

9.1. Bérbeadó hozzájárul, Illetve tudomásul veszi, hogy Bérlő az Állomás
villamos energiaellátása céljábál a helyi hálózati szolgáltatóval és
energiakereskedővel jogosult szerződést kötni és főmérést, illetve külön
csatlakozásokat és mérőket kiépíttetni. A szolgáltatás ellenértékét Bérlő
számla ellenében a hálózati szolgáltatónak és energiakereskedőnek
közvetlenül fizeti meg.

9.2. Abban az esetben, ha Bérlő műszaki vagy gazdasági okokból nem épít ki
a Bérbeadótól független energiaellátó rendszert és Bérlő alfogyasztója
lesz Bérbeadónak, úgy Felek az almérés feltételeiről külön
megállapodásban, mért energiatovábbadási szerződésben állapodnak
meg egymással.

9.3. Bérbeadó szavatolja, hogy Bérlő jogosult az Állomás számára kiépített
és a folyamatos működéshez szükséges áramellátás fenntartására az
ingatlanon telepített Allomás fennállásáig.

10. ZAVARÓ HATÁSOK TILALMA

10.1. Bérbeadó Bérlő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az ingatlant
további harmadik félnek távközlési hálózat építéséhez vagy
üzemeltetéséhez, vagy olyan más tevékenységhez, amely a Állomás
rendeltetésszerű működését befolyásolhatja, nem adhatja bérbe vagy
más módon nem bocsáthatja rendelkezésére. Bérlő köteles
hozzájárulását megadni, amennyiben a harmadik fél tevékenysége az
Állomás működését bizonyítottan nem zavarja.

10.2. Bérbeadó tudomásul veszi, hogy a már üzembe helyezett Állomás
működését semmilyen későbbi átalakitással nem zavarhatja. Egyben
Felek megállapodnak abban, hogy Bérbeadó érdekkörében felmerülő
bármely olyan mértékű átalakítás, felújítás vagy karbantartás esetén,
mely az Állomás működésére is kihatással van, a munkálatok
megkezdése előtt legalább 90 nappal egyeztetést kezdeményeznek és
együttműködnek egymással annak érdekében, hogy az Állomás az
átalakítás ideje alatt is üzemszerűen működőképes maradjon.
Amennyiben a Bérbeadó érdekkörében felmerülő átalakítási, felújítási
vagy karbantartási munkálatok, vagy az ingatlant, ingatlanrészt ért külső
behatás következtében az Állomás működése részlegesen vagy teljesen
leáll, úgy Bérbeadót a leállás idejét magába foglaló naptári hónap(ok)ra
bérleti díj nem illeti meg.

10.3. Felek rögzítik, hogy rendkívüli hatályú felmondás illeti meg Bérbeadót,
abban az esetben, amennyiben az ingatlan televízió, rádió, számítógép,
illetve egyéb távközlési rendszereinek működésében a zavarást a Felek
által közösen kijelölt független szakértő megállapítása szerint
bizonyítottan az Állomás üzemelése okozza és a zavarást Bérbeadó

[enor
Telenor szerződés azonosító: BK-0020/II
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írásbeli felszólítása ellenére sem sikerült Bérlőnek a felszólítás
kézhezvételétől számított 30 napon belül megszüntetni.

11. A SZERZŐDÉS IDöTARTAMA
2oat

Felek Jelen Szerződést határozott időtartamraj tO29 december 31-ig kötik
meg A Szerződés lejárata egy alkalommal 5 év időtartammal változatlan
feltételekkel automatikusan meghosszabbodik, kivéve akkor, ha Bérlő a
mindenkori lejáratot megelőzően legalább 90 nappal írásbeli nyilatkozatot küld
Bérbeadó számára arról, hogy a bérleti jogviszonyt nem kívánja tovább
folytatni, feltéve, ha Bérlő a Szerződésből eredő valamennyi kötelezettségét
szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette. Amennyiben Bérlő a
Szerződésből eredő kötelezettségeit nem szerződésszerűen és/vagy
késedelmesen teljesítette, úgy a Szerződés nem hosszabbodhat meg.

12. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

12.1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés - tekintettel a céljára és
időtartamára - egyik fél, illetve jogutódjaik által sem szüntethető meg
rendes felmondással. Megszűnik a Szerződés a Felek közös
megegyezésével, vagy rendkívüli hatályú felmondással, a törvényben
szabályozott esetekben.

12.2. Felek külön rendelkezése nélkül megszűnik a Szerződés amennyiben a
bérlet tárgyát képező ingatlan, ingatlanrész vagy az Allomás bármely
okból elpusztul, vagy lebontásra kerül, az ingatlanban vagy a
környezetben, illetve a távközlési rendszerben vagy a kapcsolódó hálózati
elemekben történt olyan változások miatt, amelyek a Allomás
rendeltetésszerű üzemeltetését lehetetlenné teszik.

12.3. Felek megállapodnak abban, hagy amennyiben Bérlő érdekkörén kívül
bekövetkező okból, a távközlési rendszer üzemeltetésére vonatkozó
Allami Koncesszió vagy a rendszer frekvencia kiosztásának visszavonása,
esetlegesen Szükséges hatósági engedély hiányában, műszaki vagy
egyéb okok miatt, továbbá Bérlő érdekkörében felmerülő gazdasági,
műszaki, hálózatfejlesztési vagy stratégiai okok miatt az Allomás
üzemeltetése a Bérleményben megszűnik, úgy a Szerződés hatályát
veszti.

12.4. A Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a 11. pontban írt
határozott időtartam elteltét követően Bérlő rendeltetésszerűen tovább
használja a Bérleményt, és a használat ellen Bérbeadó a határozott idő
elteltét követő-45.- napos jogvesztő határidőn belül nem tiltakozott, úgy a
Szerződés határozatlan idejűvé alakul 365 nap felmondási idővel. Felek
a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy határozott
időtartamnak tekintik a Szerződés 5 évre történő meghosszabbodását
5. 2ow_ro’ 6 dutt
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13. Az ÁLLOMÁS LEBONTÁSA

13.1. Az Állomás minden Bérlő által felszerelt és odaszállított alkatrésze és
tartozéka Bérlő és megbízottja tulajdona és a Jelen szerződés lejártát
vagy megszűnését követően is az marad. Bérlő a szerződés lejártát vagy
bármilyen okból történő megszűnését követő 90 napon belül köteles az
Allomást annak minden tartozékával együtt a saját költségén, az
ingatlan károsítása, Illetve Bérbeadó tevékenységének zavarása nélkül
eltávolítani. Erre a 90 napra Bérbeadót anyagi ellenszolgáltatás nem
illeti meg. Abban az esetben, ha Bérlő a Szerződés megszűnését követő
91. napon sem adja vissza a volt bérleményt Bérbeadónak, úgy
Bérbeadó a késedelmes napok vonatkozásában használati díj
felszámítására jogosult, melynek mértéke a Szerződésben rögzített
bérleti díj kétszerese.

13.2. Amennyiben Felek írásban másként nem állapodnak meg jelen szerződés
megszűnését követően 90 napon belül Bérlő köteles a Bérleményben az
eredeti állapot visszaállítására. Ha az Allomás telepítése előtt Felek nem
készítettek az ingatlan állagát rögzítő állapot felvételi jegyzőkönyvet, úgy
megállapodás hiányában a helyreállítás mértékének és minőségének a
Bérleményt magába foglaló ingatlanrész mindenkori átlagos állagához
kell igazodnia.

14. BEJELENTÉSEK, ÉRTEShÉSEK, FELSZÓLÍTÁSOK

14.1. Bérbeadó vagy Bérlő által a másik félnek tett bármely bejelentés,
értesítés, felszólítás akkor tekintendő kellőképpen megtettnek, ha azt a
fogadó fél írásban konkrétan visszaigazolta, vagy személyesen, illetve
megbízottja által átvette, illetve postai úton ajánlott, vagy tértivevényes
küldeményként a fogadó félnek kikézbesítették, ide értve a sikeres adási
nyugtával elküldött telefax üzenetet és az olvasási visszaigazolással
rendelkező e-mail üzenetet is:

14.2. Ha Bérbeadó:

szerződéses ügyekben

Polgármesteri hivatal, Jakabszállás
Név: Szabó György Róbert
Cím: 6078 Jakabszállás, Petőfl S. u. 14.
Telefonszám: +36 76 382-145
Mobil szám: +36 20 939-2398
Fax szám: +36 76 382-558
E-mail: hivatal@iakabszallas.net

üzemeltetési ügyekben

Polgármesteri hivatal, Jakabszállás
Név: Szabó György Róbert
Cím: 6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 14.
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Telefonszám: +36 76 382-145
Mobil szám: +36 20 939-2398
Fax szám: +36 76 382-558
E-mail: hivatal@jakabszallas.net

14.3. Ha Bérlő:

szerződéses ügyekben

Telenor Common Operation Zrt.
Név: Kivitelezési Igazgatóság,

Akvizíciós és Szabályozási Osztály
Cím: 2045 Törökbálint, Pannon Út 1.
Telefonszám: +36 (1) 464-6000 és a Telenor Ingatlan vonal

kérése
Mobil szám: +36 (20) 402-2200
Fax szám: +36 (1) 464-6423
E-mail: ingatlan@telenor.hu

üzemeltetési ügyekben (24 órás szolgálat)

Telenor Common Operation Zrt.
Név: Hálózatfelügyeleti Központ
Cím: 2045 Törökbálint, Pannon Út 1.
Telefonszám: +36 (1) 464-6000 és az 5177-es mellék kérése
Mobil szám: +36 (20) 930-2177
Fax szám: +36 (1) 464-6425
E-mail: noc@teienor.hu

14.4. Bérbeadó a tudomására jutást követően késedelem nélkül értesíteni
köteles Bérlő folyamatosan működő hálózatfelügyeleti szolgálatát az
Allomás építéséből, változtatásából, karbantartásából vagy
üzemeltetéséből keletkezően a másik tulajdonában, alkalmazottainak
vagy megbízottainak, bármely harmadik fél vagy a saját tulajdonában
okozott kárról.

15. KÁRTÉRÍTÉS

15.1. Bérlő helytáll az Állomás építése, üzemeltetése és fejlesztése során
Bérbeadó tulajdonában felmerülő, Bérlő alkalmazottai és/vagy
megbízottai által okozott kárért.

15.2. Bérbeadó helytállni köteles Bérlőnek az ingatlan területén a Bérlő
berendezéseiben, azok tartozékaiban az általa, vagy más harmadik
személy által okozott bármely kárért, a Polgári Törvénykönyv általános
kárfelelősségi szabályai szerint.

15.3. A Bérlemény részleges vagy teljes megsemmisülése, a szerződés célja
szerinti használhatóságának korlátozása, vagy kizárása esetén,
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amennyiben az nem Bérbeadó felróható magatartásának az eredménye,
Bérlőt kártérítés nem illeti meg.

15.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 12.2. vagy 12.3.
pontokban foglalt okok miatt történő megszűnése esetén egymással
szemben kártérítési igénnyel nem élnek.

16. IRÁNYADÓ JOG

16.1. A Szerződés nyelve a magyar, az irányadó jog kizárólag a magyar Jog.
Felek kifejezetten kizárják bármely külföldi bíróság joghatóságát a
Szerződés értelmezése, vagy az abból fakadó bármilyen jogvita
eldöntése során.

16.2. Felek vállalják, hogy mindent elkövetnek a Szerződés alkalmazásából
vagy értelmezéséből keletkező bármely vita békés rendezése érdekében.
Megoldhatatlannak tűnő Vita vagy ellentét esetén még a bírósági eljárás
megindítása előtt Felek vállalják, hogy a 2002. évi LV. törvény, alapján
független közvetítő (mediátor) igénybevételével megpróbálják a vitát
vagy ellentétet rendezni.

16.3. Abban az esetben, ha a közvetítői (mediátori) tevékenység sem vezet a
vita vagy ellentét rendezéséhez, úgy Felek között a Szerződés kapcsán
felmerülő vitás kérdések eldöntésére Felek értékhatártól függően
alávetik magukat a Budaörsi Járásbíróság, vagy a Székesfehérvári
Törvényszék kizárólagos illetékességének.

17. VEGYES RENDELKEZÉSEK

17.1. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérleményben a bérelt terület
nagyságának növekedését eredményező műszaki átalakítást igénylő
munkálatok elvégzésére kizárólag a Bérbeadó előzetes, írásbeli
hozzájárulásával jogosult. Abban az esetben, ha a bérelt terület nagysága
nem változik (p1. meglévő területen történő bővítés, berendezés és
antennacserék), úgy ezen munkákat Bérlő Bérbeadó hozzájárulása
nélkül elvégezheti.

17.2. A Bérleményt magába foglaló ingatlanrésszel kapcsolatosan végzendő
munkák esetében bármilyen felmerülő költség azt a felet terheli, akinek
érdekében a munkavégzés történik.

17.3. Bérlő a Ptk. €r—-a alapján jogosult a Bérleményt albérletbe

—
továbbadni másik távközlési szolgáltató számára. Felek megállapodnak
abban, hogy amennyiben a Bérlő által kiépített műszaki infrastruktúrára
betelepülő társszolgáltató nem vesz igénybe a Bérlő által béreltnél
nagyobb területet, úgy Bérbeadó a betelepülés időtartamára Bérlő felé

S ‚%i1jL’ ) bérleti díj felár felszámítására nem jogosult. Abban az esetben, ha a
-‘L betelepülő számára többlet hely igénybevétele szükséges, úgy a bérleti

díj felár mértéke a tárgyévi bérleti díj alapján a bérelt régi terület és új
terület arányában kerül meghatározásra és arra az időszakra Jár, amíg a

‘“‘ ‘ betelepült szolgáltató a Bérleményben üzemelteti a berendezéseit.
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Bérbeadó a mindenkori bérleti díj számláján külön soron köteles
szerepeltetni az alapdíjat és a bérleti díj felárat. Amennyiben a
Bérlemény közterületről nem megközelíthető, úgy az útszolgalom,
kábelszolgalom ellenértékéről a betelepülő harmadik fél és az érintett
ingatlanok tulajdonosai külön állapodnak meg.

17.4. Bérbeadó tudomásul veszi, hogy Bérlő jogosult más távközlési
szolgáltató által nyújtandó adatátviteli szolgáltatás igénybevétele
érdekében az Allomáshoz saját költségén optikai kábelt vezettetni és a
szolgáltatást díjflzetés ellenében igénybe venni. Amennyiben ez a munka
a Bérleményhez vezetendő kábel kiépítésén kívül egyéb módon nem
érinti az ingatlant és az optikai végberendezés a Bérleményen belül
kerül elhelyezésre, úgy Bérbeadó a feléje érkező ilyen irányú
megkeresés esetén a hozzájárulását ellenszolgáltatás kérése nélkül
haladéktalanul megadja. Az optikai kábel kiépítéséhez szükséges
tervezési, engedélyeztetési (beleértve a Bérleményt magába foglal6
ingatlan tulajdonosi hozzájárulásának a beszerzését is) és kivitelezési
munkák elvégzése és azok költsége a kábel tulajdonosát terhelik.

17.5. Bérlő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény
rendelkezései szerint átlátható szervezetnek minősül.

17.6. Bérlő vállalja, hogy a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt
beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
továbbá az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a
tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási
célnak megfelelően használja, valamint a hasznosításban - a
hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló
harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható
szervezetek vesznek részt.

17.7. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó kártalanítás nélkül és azonnali
<7 hatállyal felmondhatja a Szerződést, ha Bérlő, vagy a bérleti

jogviszonyban részt vevő a Bérlővel közvetlen vagy közvetett módon
jogviszonyban álló harmadik fél a Szerződés megkötését követően

17.8, Abban az esetben, ha a jelen Szerződés egy vagy több pontja
érvénytelen kikötéseket tartalmaz, úgy az az egész Szerződés
érvényességére nem hat ki. Felek megállapodnak, hogy ilyen esetben a
kérdéses szerződési pontot ügyleti akaratukhoz leginkább közeleső
rendelkezéssel pótolják.

17.9. Felek Jelen Szerződés aláírásával kapcsolatos valamennyi közvetlen és
közvetett költsége azt a Felet terheli, amelyiknél az adott költség
felmerül.

17.10. Felek megállapodnak, hogy a Jelen Szerződés megkötésévet minden, a
jelen Szerződés tárgyában született - a jelen Szerződés részét nem
képező - s2óbeli és írásbeli megegyezés és megállapodás hatályát veszti.

17.11. Jelen Szerződés aláírásával a szerződő Felek kijelentik és elismerik,
hogy a Szerződésben foglaltakkal teljes mértékben egyetértenek és azt
magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
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17.12. Jelen Szerződést aláírók kijelentik, hogy a Szerződés aláírásához
szükséges felhatalmazással rendelkeznek.

17.13. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szerződés tárgyával
összefüggő jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó
rendelkezései, különösen a dologbérlet szabályai az irányadóak.

.

17.14. Jelen Szerződés Felek cégszerű aláírásával a (kettő) egymással szó
szerint megegyező eredeti példányban készült, melyből 1 (egy) példány
Bérbeadó, 1 (egy) példány pedig Bérlő birtokába kerül.

Jakabszállás 2016

Szabó György Róbert
polgármester

Bérbeadó

Törökbálint, 2016

Homok László Kurtos Gergely János
menedzselt szolgáltatások beszerzési és

igazgató logisztikai igazgató
Bérlő

Telenor szerződés azonosító: BK-0020/II
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Hivatkozva elektronikus levelére, melyben kérte Jakabszállás település közvilágítási
villamos energia felhasználásának mérés alapján történő elszámolását, az
alábbiakról tájékoztatjuk.

Kérése alapján Jakabszállás települést felvettük a 2016. évi közvilágítási mérés
szerelési CIeií,tervünkbe. Tájékoztatjuk, hogy a közvilágítási mérőberendezéseket az
EDF DEMASZ Hálózati Elosztó Kft. saját beruházás keretében fogja telepíteni.

A mérőszekrények telepítésével megbízott partner kivitelezőnk a tárgyév során
felkeresi Onöket a tervezett műszaki megoldások engedélyezése céljából.

A méröberendezések beüzemelését követően az érintett transzformátor körzetekben
a közvilágítás elszámolása mérés alapú elszámolással fog megtörténni. A település
közvilágítására vonatkozólag az induló mérési adatok alapján új mértékadó éves
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Az éves elszámolást technikailag egy gyűjtő POD-on keresztül fogjuk elvégezni Őnök
felé, amely elszámoló számla tartalmazza az összes mérő (al-POD) adatait és a
leolvasott aktuális mérőállásokat Is.

Az éves elszámolások közötti időszakban Önök a MÉF kalkuláció alapján havi
közvUágítási részszámlát fognak kapni. A közvUágítási részszámlákban elszámolásra
kerülő villamos energia arányos az adott időszak közvilágítási üzemidejével és
fogyasztásával.
Az elszámolási időszakok illeszkednek a település közvilágítási fogyasztásmérőinek
jövőbeni tervezett leolvasási időpontjaihoz.
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Jakabszállás Község Önkormányzata

5/2016. (V.1O.) önkormányzati rendelete a 2015. évi zárszámadásról

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptön’énye 32. cikk (1)

bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 L

évi CLXXXLX. törvény 42. 1. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló

2011. évi CXCV. törvény 91. * (1) bekezdésében foglalt feladatkörében elján’a Jakabszállás Község

Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásáról a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének ki

kérésével az alábbi rendeletet alkotja:

1.

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az in

tézményekre.

2.

(1) Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtá

sáról szóló beszámolót az I. és 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

1 296 968 000 Ft bevétellel és

I 280 988 000 Ft badással

jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a települési szintü működési és felhalmozási bevételeket az 1. számú

melléklet szerint hagyjajóvá.

(3) A képviselő-testület a települési szintű működési és felhalmozási célú kiadásokat a 2.

számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Jakabszállási Óvoda és Bölcsöde bevételeinek és kiadásainak tervezett összegét és

azok teljesülését elöirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az

3. számú melléklet mutatja be.

(5) A Jakabszállási Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak

tervezett összegét és azok teljesülését előirányzat-csoportok. kiemelt elöirányzatok

szerinti bontásban a 4. számú melléklet mutatja be.

(6) Jakabszállás Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak

tervezett összegét és azok teljesülését előirányzat-esoportok, kiemelt előirányzatok

szerinti bontásbari a 5. számú melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat intézményenkénti maradvány-kimutatását, több éves kihatással járó

döntéseit, valamint az adóelengedéseket a 6. számú melléklet mutatja be.

(8) A Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde 2015. december 31-i mérlege a 7. számú melléklet.
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(9) A Jakabszállási Polgármesteri Hivatal 2015. december 31-i mérlege a 8. számú

melléklet.

(10) Jakabszállás Község Önkormányzata 2015. december 3 t-i mérlege a 9. számú

melLéklet.

3. *

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Jakabszáííás Község

Onkormányzara 2/2015. (11.10.) önkormányzati rendelek a 2015. évi költségvetésröl.

Jakabszállás, 2016. április 25.

OOn

Szabó György Róbert (. .
Heedűs ábomé

polgármester címzetes jegyző
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1. számú melléklet

Jaknhsllás kőzée települési szintű működési és felhalmozúsi bevételeinek részleteztse 2015-ben

(e Ft-ban)
4 Megnevezés Módosított Teljesítés Teljesistés

előininyrnt %-han
01 Helyi önkoműnymtok működésének általánas támogatása (81 11) 77 507 77731 100,29%
02 Tepűiésiőnkomár’mtok egyes kömzvcősi febdalninak tángatása (81 12) 44 301 44 585 100,64%
03 Tepűsiőnkomár’zotok szocül, gyenwkjőlőtiés nrnkétkeztttési feladatainak 51 399 51 993

támogatása (8113) 101.16%
04 TeIpü)si őtmínymtok kuhtmílin feladatainak támogatása (UI 14) 3 110 3 110 100,00%
05 Működési célú költségvetési támogatások és kpsző támogatások (8115) 2 258 4 589 203,23%
06 Ekzőmolásből szánwzá bevéteEk (8 116) 3 163 3 163 100,00%
07 Őnkoniuinyzatok működési támogatásai (=OI+...+06) (811) 181 738 185 17] 101,89%
32 Egyéb működési célűtámogatások bevételeiállandtzlarlásonbelüjről (=33+.. +42) 32 597 38 392

(816) 117,78%
33 ebből:kőontikökségwtésiszerwk (SIÓ) O I 666
34 ebből: köonti kezelésú előiászstok (Bl6) O I 350
37 ebből: társadalombioskás péitaJi alapjai (DIÓ) O 12 063
38 ebből: elcülőnített állami pénzslapok (B16) O 22531
38 ebből:elülönitettállamipénmlapok (SIÓ) O 310
39 ebből: helyi öníomiárntok és köhségwtési szerveik (816) O 26
40 ebből: társulasok ás kötéwtési szerveik (816) O 446
43 Nlűküdési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+I0+21+32) (81) 214335 223 563

104,31%
44 Febahzozősi célú öionzőnti támogatások (821) 44 000 44 000 100,00%
68 Egyéb felhalmotási célütámogatások bevételeiállambátartáson beldről(=69+..+78) 780 358 773 828

(825) 99,16%
71 ebből: fejezetikezclésüelői-ányntok EU-s programokra és azok hanitársftunszirozősa O 773 828

(825)
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) 824 358 817 828

«32) 99,21%
117 Éflékeskésiés forgalmiadók (=1 18+...+139) (8351) 34 100 46482 136,31%
124 ebből: átandő jeleggelvégron ‚arüzúsi tevékenység után f2etett helyi ipaitési adó O 46 482

(8351)
145 Gépjárműadők (=146+.+149) (8354) 12 957 15 880 122,56%
147 ebből: beltöWi gépjárművek adójátuk a helyi örtonnányratot mető részt (8354) O IS 880
168 Tenisékek és smlgáltntások adól (=117+140+144+145+150) (1335) 47 057 62 362 132,52%
169 Egyéb kőzhatalnibevéwbk (>170+...+184) (536) 400 644 ló 1,00%
180 ebből: snbályséflésipénz- és helyszéib-ság és a kö±kedésisnbályszegések után kmbott O 199

kögaitási bhág helyi önkomiárty’mtot rnep3lető részt (536)
185 KözJsatalml bevételek (=93+94+104+109+168+169) (133) 47 457 63 006 132,76%
186 KészEtértékesüús elbmértéke (8401) O 118
187 Smlgkatások clLmértéke (l 88+189) (5402) 8 448 9 226 109,21%
188 ebből:tárgy’ieszkőzők bérbeadásábólszántaző bevétel (8402) O 6 855
199 EEitásidak (8405) 25 550 ló 539 64,73%
200 Kinzámlázot ákalanos foralaii adó (8406) 6 896 5 017 72,75%
202 Ka,mtbevétekk (>203+204+205) (8408) I 600 655 40,94%
215 M üködési bevételek (=t86+I87+190+192+199+,’,+202+206+211+2I2) (84) 42 494 31 555 74,26%
218 Ingatlanok értékesaése (>=219) (352) 145 145 100,00%
219 ebből: temtátld-eladás bevételei (852) O 145
224 Feflalmozősibevéwbzk(216+218+220+221+223)(55) 145 145 100,00%
238 Egyéb működési célú átvett pénztsáözök (=239+... +249) (865) O 76
242 ebből: háztartások (865) O 76
250 Működésieélúótvettpénzrsözfl(=225t+228+238)(B6) O 76
264 Egyéb felulaoiísi célú átvett pé!Qeszkőzők (265+...+275) (875) O 200
268 ebből: háztartások (575) O 200
276 Feliahmzási célú átvett pénzeszközők (251+., +254+264) (87) O 200
277 Költségvetésibevételek(=43+79+185+2I5+224+250+276)(8I-87) I 128789 I 136373 100,67%

Előző évi költség tésimandny i’bevétele 95 408 95 408 100.00%
Lekötőubankbetétnrnintetése 65 187 65187 100,00%

ITelepülési szintű bevételek össesen I 289 384 I 296 968 100,59%
I2016.éváIlanitánttásteiitw 6446 6446 100,00%

I Települési szintű bevételek mindösszesen I 295 830 I 303 414
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.Jaknhsrjllxk köa,sée települési siintü műkődésl és klhslrnnr.hi kladaI réetese2Ol5-ln

2. nlWkt

(e fl-ban1
. Módosilott - TcIjesásMetas . Tel;estes

eksnanyt %-ban
Ot Tőiiiw srbsd ituénytk. ntrőzabárek (KI 101) 96 985 96 082 99.07%
04 (KIl04) 645 O 0,00%
06 Jtkumijutabm (KI 106) I 575 O 0.00%
07 Béren kivUöjuuatások (KI 107) 6 366 6 366 100.00%
09 Kő±kedésikühségédtés (KIIO9) 802 567 70,70%
10 Ey€b köhséglérkések (KI 110) I 003 271 27.02%
13 FogbQcotot1ak egyéb snt)i jut a>I4) (KI 113) 5 751 5 494 95.53%
IS Foglaflenztatnoak személyi jullatásai (=0l+...+13) (KI 1) 113 127 108 780 96,16%
ló Vábstou isáeőkjsmatása IKI2I) S 658 8 347 96.41%
17 Mwdatsre kúnwki e tjtn1alások (1(122) 6111 21 3.43%
IS Eb kQ6 méMjt8tatásoL (KI23) I 088 I 048 96.32%
19 Külső személyi juttatások (=16+11418) (1(12) 10 357 9316 90.91%
20 5améhljuflatások(=I5+I9)(Kl) 123484 118 196 95.72%
21 MunknadókatterbeMnskkok és smcUks bonájáwflst idő (22—...+28) 32 100 30 640 95.45%
22 ebből: scl ljdst’i adó (1(2) 26 200
25 ebből: egéségügyi lsojánslás (1(2) O 2 412
26 ebből:IippénzhojáruIás (1(2) 98
28 ebből: musétáhatót terhelő szemályijötdekmadó (K2) O I 930
29 Snlumi ai’agok beszemése (1(3 11) I 050 764 72,76%
30 Üzemeltetési aigok beszemése (1(312) 37 146 32 967 88,75%
32 Késztetl,eszonés (29+30+31) (1(31) 38 196 33 73! 8831%
34 Egyéb kormnunldcős szohalásak (1(322) I 416 I 239 87.50%
35 Kousiusnlcáci3s sIIIatisok (=33+34) (K32) I 416 I 239 87.50%
36 Kőmidak (K331) 10442 9 189 81.00%
40 KarbamaziásL ksiatsiszabaihatdsok (1(334) 7 764 5 245 67.56%
44 Egyéb sbatósok (K337) 14 945 12 501 13,65%
45 Smlgákatásl kIadások (=36+37+38+40+41+43+31) (1(33) 33 151 26 935 8125%
46 KűGMerésekl±dásai (1(341) I 270 769 60.55%
48 l(ikúldttéset reklám-és prepagantlakladások(36N7) (1(34) I 270 769 60,55%
49 NWLŐdÚsi cék eőmlesen kjmSoII átabnos rhri adó (1(351) 13 621 14 277 97.65%
50 FteMŰ ákalősms forbiiadő (1(352) I 350 I 169 86,59%
58 Eb dDbgi kbdsok (K355) 4 773 4 742 99.35%
59 Kiilőnféle betizetések ás egyél, dnloI kiadások (—39+50451+54+58) (1(35) 20 744 20 188 9732%
60 DolnI kiadások (=32+35+45+48+59) (1(3) 93 777 8! 862 87.43%
62 Családi támogatások (=63+...+73) (1(42) I 636 I 636 100.00%
73 ebből: azegyéb pétad,eléstennsrntbenigycnoekvédehnítái,iotások (1(42) O I 636
75 Betegséggel kapcsolatos (nem tánadaloml,l4osltásl) ellátások (=76+... +84) (1(43) I 300 297 22.85%
83 ebből: bc nselpltisú kőyógtUátás [Smctv.50.j (3) bckeidése) (1(41) O 297
85 Foglalkonatással. munkanélkülhéggel kapcsolatos ellátások (%6+...+94) (1(45) 2 968 2 709 91.27%
93 ebből: I<oáaIást belyetteshő látnotás f5ctv. 35.4(l) bele I (K45) O 2 709
95 Laklutással kslxsoIaIos eUlisok (96+...+I0)) (1(36) 3 756 4756 11)0.00%
98 ebből: bkásíenitrniási timoás ISmcIv. 38. (1) bele. a) ás b) pornak) (K46) O 3 756
105 EtzyébneminlémlényleUálások(5106+...+I30)(K48) 23857 8089 33.91%
l20 ebből: reriszeres sc segély Isw 37. 1 (II bele. a)- d)potija] 0(48) O I 414
121 ebből: Őrikonőnynsi segély iSmctv. 45 4] (K48) O 261
l22 ebbő egyéb. az Öedwmgyt ressdcktébcn nrL$onjWtatás 0(48) O 561
l26 ebbőI:rásn1 lttiesommtivked%emtén3ck IGYM. 151. I (5)bekeése] (K48) O 155
128 ebből: ni*nmnt 63w) sajb lutiskórben (,cm swciális ás gyemtkéde!mi előkások alapján) adott temtzetbeni etálá O 514
l29 ebből: lekpílasi Idmogitás ISmvtv 35 4) (K48) O 120
131 Ellálottak génabell Juttatásal (=6146!+74+75+85+95+102+l05) (1(4) 34 517 17 487 50.66%
134 A lieb Önkonnásbttok előző é..i elszőmotásából szőmsaző kásdsok (K502 1) I 249 I 249 100.00%
137 Elvonások és heüzetések (=133+135+136) (1(502) I 249 I 249 100.00%
161 Egyéb működési célú támonatások államloiz(aslásnn belülit (162+...+)7l) (1(506) 5 270 3 874 73SL%
169 ebből: társulások ás költség sás) szenti (1(506) t74
189 Egyéb működési célú támonatások államháztartáson kivotre (t90+...+199) (1(512) 4 141 3 723 89.91%
192 ebből: epb civil srnwezetek 0(5 12) O 3 723
200 Tartalékok (K5l3) ól 669 0 0.00%
201 Ezyébműködésicélúkiadásokrls2+I37+138t139+l50+l6t+172+174+I86+187+l8s+l89+200flK5) 72329 8836 12.23%
206 Eéb Miüieszleöaik beszerzise. tesbesc (1(64) 19 372 17 283 8922%
209 Ben tásicék) előzetesen felsn1ott ábabzs forlttá adó (1(67) IS 365 17 102 92.62%
210 Bendiázisok (=202+203+205+...+209) (1(6) 859 800 Sül 655 9324%
239 E5yébfelbalmoúsl célútámogatások államldsadásonhelülre (240+...+249)(K34) I 412 I 412 100.00%
277 Egyébfelhahnoúsl céI.flsladások (216+2I7+22$+239+250+152+263+265+266)(KS) I 312 I 412 100.00%
278 Kőltségvetésl kIadások (—20+2l+60+131+1Ol+ZI0+215+277HK1-KS) I III 319 I 06) 098 87.09%

Pérnrsalsőzők kkőtőttbankbetétek euiel)t±e 214 112 214 112 100,00%
iiepwési s utű kiadások Összesen I 432531 I 275210 89,02%

IÁIanámrtáson bthdi nrgelőksek {sstése 5 778 5778 100,00%
ITelenülési szintű bevételek mindikszesen I 438 309 I 280 988
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3. sz. melléklet

Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak ter

vezett összege és azok teliesülése előiránvzat-csonortok kiemelt elő-

irányzatok szerinti bontásban

(eFt-ban)

Bevételek

Működési bevételek

Módosított elő-
irányzat

Teljesítés

29

Intézményi finanszírozás

Bevételek mindösszesen

64 994

64 994

61 898

61 927

Teljesítés
%- ban

95,24%

95,28%

. Módosított elő- . Teljesítés
Kiadasok . Teljesites

iranyzat /0- ban

Személyi juttatások 44 582 41 279 92,59%

Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 12 287 11 467 93,33%

Dologi kiadások 7 105 5 839 82,18%

Működési költségvetési kiadá
sokmindösszesen 63 974 58 585 91,58%

Beruházási kiadások 1 020 490 48,04%

Mindüsszesen 64 994 59 075 90,89%

201 5.évi december havi nettó
bérek kifizetése 2 693

Kiadások mindösszesen 64 994 61 768 95,04%
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4. számú melléklet

Jakabszállási Pol2ármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak
tervezett össze2e és azok teljesülése előirányzat-csoportok kiemelt

előirányzatok szerinti bontásban

(e Ft-ban)
. r Módosítoh . TeljesítésBevetelek „.. Teljesiteseloiranyzat %- ban

Működési bevételek 4 312 336 7,79%
Működési célú támogatások 32 756 19 942 60,88%
Intézményi finanszírozás 79 242 81 785 103,21%
Bevételek mindősszesen 116 310 102 063 87,75%

. Módosított . TeljesítésKiadasok .. Teljesiteselotranyzat /o- ban
Személyi juttatások 40 496 39 225 96,86%

Munkaadókat terhelő járulé
kok és szociális hozzájárulási
adó 11 858 11 544 97,35%
Dologi kiadások 39031 38292 98,11%
Ellátottak pénzbeli juttatásai 24 259 8 995 37,08%
Működési költségvetési kiadá
sokmindösszesen 115 644 98 056 84,79%
Beruházási kiadások 666 666 100,00%
jLfjndösszesen 116 310 98 722 84,88%
2015.évi december havi nettó
bérek kifizetése I 312
Kiadások mindösszesen 116 310 100 034 86,01%



Jakabszállás Község Önkormányzata bevételeinek és Idadásainak ter
vezett összege és azok teljesülése előirányzat-csoportok kiemelt elő-

irányzatok szerinti bontásban

(e Ft-ban)

. Módosított elő- .‚. Teljesítés
Bevetelek Teljesites

iranyzat %- ban

Közhatalmi bevételek 47 457 63 006 132,76%

ebből: iparüzési és gépjárrnú adó 47 057 62 362 132,52%

késedelmi pótlék. szabálysértés 400 843 2)0,75%

Működési bevételek (készletértékesítés,
szolgáltatás, kamat) 9 883 12 003 121,45%

Működési célú támogatások 210 023 223 227 106,29%

Felhalmozási célú támogatás 824 358 817 828 99,21%

Előző évi maradvány igénybevétele 89 590 89 590 100,00%

Megelőlegezett állami támogatás 6 446 6 446 100,00%

Lekötött bankbetétek megszüntetése 199 112 65 187 32,74%

Bevételek mindösszesen 1 081 838 1 104 061 102,05%

. Módosított elő- Teljesítés
Kiadasok I Teljesites

iranyzat /o- ban

Személyi juttatások 38 406 37 692 98,14%

Munkaadókat terhelő járulékok és Szo
ciális hozzájánilási adó 7 955 7 629 95,90%

Dologi kiadások 48 641 38 731 79,63%

Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 258 8 492 82,78%

Egyéb működési célú kiadások 72 329 8 846 12,23%

Működési költségvetési kiadások
mindösszesen 177 589 101 390 57,09%

Beruházási kiadások 858 114 800 499 93,29%

Egyéb felhalmozási kiadások I 412 1 412 100,00%

Finanszírozási kiadások(Óvoda, FF1) 138 418 137 865 99,60%

Egyéb finanszírozási kiadások 204 890 219 890 107,32%

!Píindösszesen 1 037 115 903 301 8 7,10%

2015.évi december havi nettó bérek
kifizetése 1 008

Kiadások mindösszesen 1 037 115 904 309 87,19%
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Maradvánv kimutatás

6. számú melléklet

Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde 2015 évi maradvány kimutatása (Ft-ban)

1. Bank és pénztár egyenleg 159 000
2. 2015. évi december havi bérek kifizetése 2 693 000
3.
(1.+2.) Szabad maradvány 2 852 000

Jakabszállási Polgármesteri Hivatal 2015. évi maradvány kimutatása (Ft-ban)

1, Bank és pénztár egyenleg 2 032 000
2. 2015. évi decemberbavi bérek kifizetése 1 312 000
3.
(1.+2.) Szabad maradvány 3 344 000

Jakabszállás Község Önkormányzata 2015. évi maradvány kimutatása (Ft-ban)

1. Bank (+ lekötött)és pénztár egyenleg 163 564
2. 2015. évi december havi bérek kifizetése I 008 000j
3.
(1.+2.) Szabad maradvány 164 572 000

Az önkormányzatnak hitelállománya nincs.

Az önkormányzat közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezmé
nyeket) 2015-ben nem nyújtott.

A következő évre pénzügyi kihatással járó döntés a szennyvíztisztító telep
üzembe helyezése ás a szennyvízhálózat kiépítésének befejezése.
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7. Számú melléklet

Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde

2015. évi Mérleg
e Ft-ban

Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak
(+1-)

A/1U2 Gépek, berendezések, felszere- 276 O 504
lések, járművek

AJJI Tárgyi eszközök 276 O 504
(=AIII/1+...+AiII/5)

A) NEMZETI VAGYONBA TAR- 276 O 504
TOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖ
ZÖK (=MI+AIII+A/III+AIIV)
C/III/l Kincstáron kívüli fodntszámlák O O 159

C/III Forintszámlák 0 O 159
(=C/III/1+C/III/2)

C) PÉNZESZKÖZÖK O O 159
(=C/I+. . .+CIfl)

E/I December havi illetmények, mun- 2 514 O 2 693
kabérek elszámolása

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ- 2 514 O 2 693
OLDALI ELSZÁMOLÁSOK
(=E/I+. .+E/II)
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 790 O 3 356
(=A+B+C+D+E+F)

G/IV Fehalmozott eredmény O O -2 140

G/VI Mérleg szerinti eredmény -2 140 0 391

G/ SAJÁT TŐKE (= GJI+.. .+G/VI) -2 140 O -1 749

J/2 Költségek, ráfordítások passzív 4 930 O 5 105
időbeli elhaláro]ása

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁ- 4 930 O 5 105
ROLÁSOK (=J/1+J12+313)

FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 790 O 3 356
(=G+H+l+J)
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8. számú melléklet

Jakabszállási Po1ármesteri Hivatal

2015. évi Mérleg

(e Ft-ban)
Megievezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak

(+1-)
AJII/2 Gépek, berendezések, felszere- I 020 O 494
lések, járművek

A/ti Tárgyi eszközök 1 020 0 494
(=A/II/1+...+A/II/5)

A) NEMZETI VAGYONBA TAR- I 020 O 494
TOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖ
ZÖK (=AJI+AIII+A/iJI±A/IV)

C/II/l Forintpénztár O O 124
C/II Pénztárak, csekkek, betétköny- O O 124
vek (=C/II/1+C/I1/2+C/II/3)

C/III/l Kincstáron kívüli forintszámlák I 878 O 1 909

C/III Forintszámlák 1 878 0 I 909
(=C/III/1+C/11112)

C) PÉNZESZKÖZÖK 1 878 O 2 033
(=C/I+. .+C/IV)
E/I December havi illetmények, mun- I 425 O I 312
kabérek elszámolása

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ- 1 425 O 1 312
OLDALI ELSZÁMOLÁSOK
(=E/I+. . .+E/II)

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 4 323 O 3 839
(=A+B+C+D+E+F)

G/IV Felhalmozott eredmény 469 O 1 616

G/VI Mérleg szerinti eredmény 1 147 O -2 665

G/ SAJÁT TŐKE (= G/J+. ..+G/VI) 1 616 O -1 049

J/2 Költségek, ráfordítások passzív 2 707 O 4 888
időbeli elhatárolása

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHÁTÁ- 2 707 O 4 888
ROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

FORRÁSOK ÖSSZESEN 4 323 O 3 839
(=G+H+I+J)



9. számú melléklet
Jakabszállás Közsé2i Önkormányzat

2015. évi Mérleg
(e Ft-ban)

Megnevezés Előző időszak Módosítások (+1-) Tárgyi időszak
A/I/2 Szellemi termékek 566 0 228
NI Immateriális javak (=NV1+N1J2+NV3) 566 O 228
ML/I Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 520 624 O 505 522
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 4 864 O 26 349
AJII/4 Beruházások, felújítások 145 956 O 905 906
A/II Tárgyi eszközök (=NIII1+...+AflIJ5) 671 444 O 1 437 777
A/III/l Tartós részesedések (=AfIII/la±. .1-A/nI/le) 15 836 O 15 836
A/III/le - ebből: egyéb tartós részesedések 15 836 O 15 836
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=AJIIUI+AIIII/2+NIII/3) 15 836 O 15 836
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZ- 687 846 O 1 453 841
KOZOK (=AiI+A/II+NIII+NIV)
B/I/l Vásárolt készletek 461 O 443
BJl Készletek (=B/IJl+. . .+B/IJ5) 461 O 443
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= 461 O 443
B/I+B/II)
C/I/l Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek O O 149 540

C/I Lekötött bankbetétek (=C/U1+.. .+C/U2) O O 149 540
C/II/l Forintpénztár 331 O 119
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/IIJ1+C11112+C/11J3) 331 O 119
C/III/l Kincstáron kívüli forintszámlák 94 262 O 16 763
C/III Forintszámlák (C/IIYI+C/1IU2) 94 262 O 16 763
C) PÉNZESZKÖZÖK (=CJI+.. .+CJW) 94 593 O 166 422
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 5 592 O O
(D/I/3a+. . .+D/I/3 f)
Dfl/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és 5 592 O O
szolgáltatások adóira

D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 150 O O
(=D/I/4a+. . .+D/I/4i)

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/U1+. . .+D/U8) 5 742 O O

D) KÖVETELÉSEK (=DJI+DJII+DJIII) 5 742 O O
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása I 020 O I 008

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 1 020 O 1 008
(=EJI+. . .+E/II)

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 789 662 O 1 621 714
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 407 345 O 407 345

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 97 461 O 97 461

G/IV Felhalmozott eredmény 175 225 -91 518 176 658
G/VI Mérleg szerinti eredmény 92 674 O 77 930
6/ SAJÁT TŐKE (= G/I+,..+G/VI) 772 705 -91 518 759 394
H/ll/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Rnanszí- 5 778 O 6 446
rozási kiadásokra (>H/II/9a+. . .+H/II/91)
H/ll Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 5 778 O 6 446
(=HJH/l+. . .+H/11J9)
H/lll/l Kapott előlegek (H/Il1/la+H/lll/lb+H/lll/lc) 2 688 O O
H/III/lc - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, 2 688 O O
egyéb kapott elölegek
H/lll/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 6 009 O 2 848
H/lll/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, 13 O 10
biztosítékok
Hill Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 8 710 O 2 858
(=HJIIVI+.. .+H/IIVIO)
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=HJI+H/II+H/III) 14 488 O 9 304

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 2 469 O 3 888
3/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek O 91 518 849 128
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/l+J/2+J/3) 2 469 91 518 853 016

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J 789 662 O 1 621 714




