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Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. október 24-
én 16.00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Oktatótermében

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

Meghívottak: Hegedűs Sáborné dr. címzetes fójegyzö,
Csertő János a Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság tagja,
Sándor József az Egészségügyi és Szociális Bizottság
tagja
Tóth József vállalkozó,
Viski Mihályné jakabszállási lakos

Jegyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa

Szabó György Róbert polgármester köszönti a megjelent meghívottakat, a külsős
bizottsági tagokat, a lakosság részéről megjelenteket. Megállapítja, hogy 7 fő
képviselö jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek Miklovicsné Faragó Rózsát kéri fel, akit a testület
egyhangúlag elfogad.

Szabó György Róbert javasolja, új 6. napirendi pontnak tárgyalásra, a:

„Kerékpárút tervezése” tárgyú beszerzési eljárásban az eljárást lezáró dőntés
meghozatala című előterjesztést. (kiosztott anyag).
A bejelentésekben a szeméttelep rekultivációjáról szól, a leendő piac tervezéséről
lesz szó, (a műszaki leírás kiosztva). A csütörtökön felmerült kérdésekre válaszol.

Szabó Mihály javasolja, hogy a 3% éves gazdálkodásról szóló beszámoló a
novemberi testületi ülésen kerüljön megtárgyalásra. A költségvetési koncepció
tervezésekor ez szükséges lenne, mert nem ismert előtte az önkormányzat jelenlegi
anyagi helyzete, milyen anyagi forrásokkal rendelkezünk. Mennyi készpénz van, és
mennyi a bankszámla egyenlege. Ezen ismeretek hiányában nem tud
felelősségteljes döntést hozni.

Szabó György Róbert tájékoztatja, hogy a % éves beszámoló határideje november
30-a. A gazdálkodási előadótól kéri a készpénzre és a lekötött összegre vonatkozó
adatokat.

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

Nem volt több javaslat.
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Szavazásra kéri a képviselőket a napirendre vonatkozóan.

A képviselő4estület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi napirendet fogadja el:

1. Helyi adórendelet felülvizsgálata
Előadó: Hegedűs Gáborné dr. címzetes főjegyző

2. A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékgazdálkodási helyi
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 3/2014. (IV. 08.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Hegedűs Gáborné dr. címzetes főjegyző

3. Törvényességi felhívás egészségügyi tárgyú rendeletre (BKB/001/5097-
1/2016.), új rendelet megalkotása
Jakabszállás Község Onkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (....)
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek
megállapításáról
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

4. Jakabszállás településrendezési eszközei 2016. évi módosítása
egyeztetésének lezárása (31 4/2012. (Xl.08.) Korm. rendelet 39.(2) bekezdés
szerinti döntés)
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

5. Árajánlat megtárgyalása a Jakabszállás, 0152/102. hrsz-ú ingatlanon oszlop
áthelyezése ügyében
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

6. „Kerékpárút tervezése” tárgyú beszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés
meghozatala
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

7. Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek

Tálaló konyha terve,

Zsámboki Mihály kérelme a 02/20 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban,

A szeméttelep rekultivációjáról,

A leendő mezőgazdasági östermelői piac tervezéséről

Zárt ülés: Javaslat „Jakabszállás Községért” kitüntető emlékérem
adományozására

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
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Az 1. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné dr. címzetes
főjegyző

Szabó György Róbert felkéri a jegyzöt az első napirendi pont ismertetésére.

Hegedűs Gáborné dr. elmondja, hogy az előterjesztést írásban kiküldte. Törvényi
kötelezettség írja elő azt, hogy ‚az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az
önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselö
képességéhez igazodóan” állapitsa meg az önkormányzat. Nálunk egyetlen
adóforma van, az iparűzési adó, amely a törvénymódosításnak megfelel.
Amennyiben nem kíván a testület újabb adót bevezetni, vagy kedvezményt adni,
akkor javasolja a határozattervezet elfogadását.

Kovács Bálint megkérdezi, hogy úgy ítéli meg az önkormányzat gazdasági
helyzetét, hogy nincs szükség újabb adó bevezetésére?

Szabó György Róbert elmondja, hogy ilyen szándékuk nem volt. Az eddigi
adórendelet nem változna, minden maradna a régiben.

Hegedűs Gáborné dr. elmondja, hogy az iparűzési adó mértéke 1,4 %-ban van
meghatározva. A jelenleg érvényben lévő rendeletben nem szerepelnek
kedvezmények, mentességek. Ebben a kérdéskörben sem érkezett hozzá beadvány.
Azonos adótárgyat dupla teherrel nem lehet súlytani. Felhívja a figyelmet arra, hogy
amennyiben a testület adóügyben módosítani kíván, akkor legalább nyár végéig
terjesszék elő az igényt, hogy kellőképpen elő lehessen készíteni, véleményezésre el
lehessen küldeni, valamint 30 napnak el kell telni a kihirdetéstől.

Konfár János elmondja, ha a tartalékok nem indokolják az emelést, akkor úgy
gondolja, hagy nem szükséges módosítani a jelenleg hatályos rendeletet.

Szabó György Róbert szavazásra kéri a képviselőket.

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
94/201 6. (X. 24.) határozata
Helyi adórendelet felülvizsgálata

Jakabszállás Község Önkormányzata képviselő-testülete
felülvizsgálta a helyi iparűzési adóról szóló 12/2002. (XII.
31.) számú önkormányzati rendeletet, annak a Htv. 7. g)
pontba történő ütközését nem állapítja meg, ezért
változatlan formában továbbra is hatályban tartja.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal
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A 2. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné dr. címzetes
főjegyző

Szabó György Róbert felkéri a jegyzőt a második napirendi pont ismertetésére.

Hegedűs Gáborné dr. a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező
hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásárál
szóló 3/2014. (IV. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést
ismerteti. A hulladékról szóló 2012. évi törvény módosítása miatt a hulladékkezelésre
vonatkozó köszszolgáltatási szerzödés változott, melyet az önkormányzat az IZSÁK
KOM Nonprofit Kft-vel kötött. Tekintettel a jogszabályi változásokra, több ponton
szükséges módosítani a tárgyban szereplő önkormányzati rendeletet. A díj
beszedésére vonatkozó részt ki kell venni, mert nem a szolgáltató, hanem a
Koordináló szerv szedi be. Változott a szolgáltató KTF száma. A hulladékdíj fizetése
alóli kedvezményt hatályon kívül kell helyezni, mert az Új rendszerben már nem lehet
ezen a módon biztosítani, valamint erről a kérdésről a szociális rendelet
módosításakor már rendelkezett az önkormányzat. A fenti indokok alapján kéri a
rendelet-tervezet elfogadását.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy a hulladékszállitásra vonatkozó díj változik-e egy-
két éven belül?

Hegedűs Gáborné dr. elmondja, hogy nincs tudomása erről. A Nemzeti Hivatal
állapítja meg központilag, nem az önkormányzat hatáskörébe tartozik a díj
megállapítása.

Konfár János megkérdezi, hogy a kintlévőségeket a továbbiakban ki hajtja be?

Hegedűs Gáborné dr. elmondja, hogy a Koordináló szervezet feladata a
továbbiakban a behajtás.

Szabó György Róbert szavazásra kéri a képviselőket.

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/201 6. (Xl. 08.)
önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező

hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról és a közterületek
tisztántartásáról szóló 3/201 4. (IV. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövege mindenben megegyezik az előterjesztésben foglalt tervezet
szövegéveL)

A 3. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester
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Szabó György Róbert felkéri a jegyzőt a harmadik napirendi pont ismertetésére.

Hegedűs Gáborné dr. ismerteti a Kormányhivatal (BKB/001/5097-1/201 6.) számú
törvényességi felhívását, valamint az egészségügyi alapellátási körzetek
megállapításáról szóló rendelet-tervezetet. A törvényességi felhívás Jakabszállás
Önkormányzata Képvíselő-testületének az egészségügyi alapellátások körzeteiről
szóló 7/2013. (Xl.12.) számú rendeletére vonatkozik, mely három pontban fogalmaz
meg hiányosságot: nem teljes kőrüen szabályozza az alapellátási körzeteket, a
bevezető részében nem tartalmaz feladatkör meghatározást, nincs publikálva az
önkormányzat honlapján. Tekintettel arra, hogy a rendelet bevezető részét a
jogalkotásról szóló törvény értelmében nem lehet módosítani, szükség van új
rendelet megalkotására a régi rendelet hatályon kívül helyezése mellett. Kéri a
mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.

Szabó György Róbert szavazásra kéri a képviselőket.

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (Xl. 08.)
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek

megállapításáról

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

A 4. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert ismerteti a Jakabszállás településrendezési eszközei 2016.
évi módosítása egyeztetésének lezárása (314/2012. (Xl.08.) Korm. rendelet 39.(2)
bekezdés szerinti döntés) tárgyú előterjesztést. Mely a következőket foglalja
magában: Borela Bt. kérelmére indult eljárás, Parkerdő területéből Piactér
lehatárolása, külterületi közút megszüntetés beékelődés miatt, 401 és 711/2. hrsz-ú
telkek közterületi szabályozása, valamint H. Szabó Sándor (Jakabszállás II. körzet,
tanya 1 2/e) kérelme.

Tánczos László megkérdezi, hogy az újabb kérelem kapcsán a teljes eljárás újból
indul?

Hegedűs Gáborné dr. elmondja, hogy a beérkezett vélemények és válaszok alapján
a gazdaságfejlesztő beruházás megtörténhet képviselői támogatottság esetén.

Tánczos László javasolja, hogy a nagy volumenű beruházásra való tekintettel
minden segítséget adjon meg az önkormányzat a kérelmezőnek.
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Szabó György Róbert tájékoztatja, hogy az eddigiekben is minden tőlük telhetö
segítséget és támogatást megkapott az igénylö és ezt a továbbiakban is biztosítja. A
tervező is azon dolgozik, hogy ez a telepűlésrendezési eljárás ebben az évben
lezáwljon. Szavazásra kéri a képviselőket.

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9512016. (X. 24.) határozata
Jakabszállás településrendezési eszközei 2016. évi módosítása egyeztetésének
lezárása (314/2012. (Xl.08.) Korm. rendelet 39.(2) bekezdés szerinti döntés)

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
településfejlesztési koncepciáról, az íntegrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Er.) 39. (2 )bekezdés szerint a
településrendezési eszközök módosítása véleményezésének
ismeretében a következő döntést hozta:

1.) A beérkezett véleményeket és az azokra adott válaszokat
az előterjesztéshez mellékelt ismertető szerint elfogadja.

2.) Felkéri Szabó György Róbert polgármestert:

a) 2016. októberi Eljr.38. szerinti véleményezés módosítási
tételeinek Eljr. 40. szerinti végső véleményeztetésére,
majd azt követően a jóváhagyás előterjesztésére.

b) Partneri véleményként megfogalmazott módosítási
kezdeményezést -mezőgazdasági terület Kr jelű
különleges beépitésre szánt területi átsorolását
támogatva, az Eljr. gazdaságfejlesztő beruházás
megvalósulása érdekében történő módosításra vonatkozó
szabályai szerinti egyeztetés lefolytatására. A beruházás
által több mint 15 álláshelyjön létre atelepülésen.

c) Jelen határozat közzétételére.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

Az 5. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert elmondja, hogy Tóth József oszlopáthelyezési kérelmet
nyújtott be a 0152/102. hrsz-ú ingatlant érintően, és a Jeli 2000 Kft. elektromos
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A képviselő-testület tagjai határozathozatal nélkül, egyhangúlag elnapolják a
napirendi pont tárgyalását.

A 6. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert elmondja, hogy az Általános Iskola tálalókonyhájának
bővítési terve elkészült. Az erre vonatkozó pályázat beadási határideje még nem
ismert. A pályázathoz 25 % öneröt kell biztosítani. Az előzetes tervek az iskolával,
óvodával, a tűzoltásággal, a HACCF ismerő szakemberrel egyeztetve voltak. Az
építkezésre vonatkozóan 15 milFó Ft volttervezve a 2016-os költségvetésben.

Tánczos László megkérdezi, hogy milyen kapcsolat van az önkormányzat és az
Altalános Iskola között, hogy nekünk kell a beruházást megvalósítani.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a közétkeztetés biztosítása kötelező
önkormányzati feladat. Az előző évben ellenőrzés volt az iskolában és
megállapították, hogy nem felelnek meg a körülmények a HACCP előírásainak. A
feladatot meg kell oldanunk.

Konfár János megkérdezi, hogy az utcai frontot zavarja-e a kb. 8 m-es bővítés?

Szabó György Róbert elmondja, hogy 15 m szélesség van, az előudvarban éppen
elfér a tervezett bővítés.

Szabó György Róbert elmondja, hogy Jakabszállás Község Önkormányzata
pályázatot nyújtott be a TOP „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című
pályázati kiírásra. A pályázat címe: Kerékpárforgalmi fejlesztések Jakabszálláson a
munkahelyek biztonságos megközelitéséért. A pályázat elbírálása még nem
fejeződött be, azonban annak érdekében, hogy a pályázat nyertessége esetén a
projektet minél előbb megvalásithassuk, célszerű, hogy a tervezőt kiválasszuk az
előterjesztésben foglalt feladatok ellátására, Három árajánlat érkezett be kérésünkre.
Az ajánlatok elbirálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás,
melyet a Bács-Tender Kft. nyújtott be. Kéri a határozat-tervezet elfogadását.

Kovács Bálint megkérdezi, hogy kb. mikorra várható a kerékpárút kivitelezése?

Szabó György Róbert elmondja, hogy a legjobb esetben 2018. évre. Szavazásra
kéri a képviselőket.

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9612016. (X. 24.) határozata
„Kerékpárút tervezése” tárgyú beszerzési eljárásban
az eljárást lezáró döntés meghozatala
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1. Az előre meghatározott értékelési szempont szerint
meghozott döntés alapján az eljárás nyertese:
Bács-Tender Kft. (székhely: 6000 Kecskemét,
Kisfaludy u. 8. Ill.).
Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás. A Bács-Tender Kft. ajánlata
tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást.
2. A tervezési díj összege: 7.800.000,- Ft + AFA.
3. A Képviselő-testület felkéri Szabó György Róbert
polgármestert, hogy a beszerzési eárást lezáró döntés
értelmében a nyertes ajánlattevővel a tervezési
szerződést kösse meg.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: értelemszerűen

A 7. napirendi pont bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró
ügyek

Szabó György Róbert elmondja Zsámboki Mihály kérelmével kapcsolatban, hogy
írásban nem érkezett beadvány. Személyesen tárgyaltak. A kérelmező gondolkodik a
tervén.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a piactér kialakításával kapcsolatos műszaki
leírást a képviselők írásban megkapták az ülés előtt. A megbeszélésen felmerült
javaslattal ellentétben, miszerint szendvicspanelt javasoltak a képviselők, a tervező
továbbra is a cserép borítást javasolja a környezetbe való illeszkedés miatt. A panelt
Inkább ipari övezetekben használják nem lakókörnyezetben. Nyáron a hőtágulásra
pattog.

Konfár János megkérdőjelezi, hogy szükség van-e egyáltalán piactérre falusias
környezetben, ahol az emberek megtermelhetik a kertjükben a szükséges
terményeket.

Szabó György Róbert elmondja, hogy Pálmonostorán és Tompán is van kiépített
piactér, pedig ott is folyik mezőgazdasági termelés is. A költségek 25 %-a érint
bennünket, ha nyer a pályázat.

Tánczos László szerint ekkora hozzájárulás mellett meg kell építeni a létesítményt.

Konfár János javasoa a lakosság megkérdezését ebben a kérdésben. Egyáltalán
szükséges-e ekkora piac építése?

Csertő János véleménye szerint gyarapodik az önkormányzati vagyon. Építsék meg
a piacteret, hogy kulturált legyen.

Szabó György Róbert véleménye szerint, ha kiírják a pályázatot és ha nyerünk,
akkor kár lenne kihagyni ezt a lehetőséget, ami lehet, hogy máskor nem adatik meg.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
97/2016. (X. 24.) határozata
Mezőgazdasági őstermelői piac építése

Jakabszállás Község Önkormányzata képviselő-testülete
Seres Balázs okleveles építőmérnök, (6100
Kiskunfélegyháza, Horváth Zoltán u. 42. sz., E2-03-0199,
fl-03-0568) által benyújtott műszaki leírást megismerte.
Egyetért azzal, hogy a megadott előzetes adatok alapján a
tervet engedélyezésre elkészitse.
A Képviselő-testület felkéri Szabó György Róbert
polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: Szabó Győrgy Róbert polgármester
Határidő: azonnal

Szabó György Róbert az ülés elején felmerült kérdésre válaszolva elmondja, hogy
jelenleg 150 millió Ft van lekötve a bankszámlán.

Konfár János megkérdezi, hogy az illegális közterület használattal kapcsolatban
volt-e visszajelzés?

Szabó György Róbert elmondja, hogy nem volt semmi.

Kovács Bálint elmondja, hogy az Óvoda utcában még kritikusabb a helyezet.
Hétvégén alig lehetett közlekedni, mert még egy kamion parkolt az óvoda épületével
szemben.

Szabó György Róbert javasolja, hogy helyezzenek ki táblát, hogy 7,5 tonna feletti
gépjármüvel nem lehet behajtani tilos. Az óvodát el tudják látni akkor is.

Csertő János szerint durva, hogy az utat is elálák. Majdnem fele fenn áll a
gépjárműnek.

Hegedűs Gáborné dr. megjegyzi, hogy sokan összetévesztik a székhely és a
telephely fogalmát.

Bukovszki Sándorné javasolja, hogy az újságban tegyék közzé, hogy a telephely
és a székhely nem ugyanaz.

Szabó György Róbert javasolja, hogy a Közterület felügyelő ügyében is döntsenek.
Mezőőr és közterület felügyelő együtt, egy személyben látná el a feladatot. A
kamerák üzemeltetése miatt is szükséges lenne a közterület felügyelő alkalmazása,
valamint az önkormányzati rendeletek betartatása végett is.

Szabó György Róbert szavazásra kéri a képviselőket.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9812016. (X. 24.) határozata
Mezőőri lláspályázat kiírásr6l döntés

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyetért azzal, hogy további 1 tő mezőőr kerüljön
felvételre napi 7 órában. Ez a személy napi 1 órában lássa
el a közterület felügyelői feladatokat is.
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati
kiírást tegye közzé.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester, Hegedűs
Gáborné dr. címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

Szabó György Róbert a szeméttelep rekultivációs jelentésével kapcsolatban
előadja, hogy minden év április 30-ig monitoring jelentést kellett volna küldeni. Hat
helyről kért árajánlatot, egy helyröl érkezett csupán.

Szabó Mihály kifogásolja, hogy korábban volt egy megállapodás, amelyben vállalták,
hogy fásítanak, cserjéket ültetnek, elvégzik a rekultivációval kapcsolatos feladatokat.
Miért rabolják a pénzünket?

Szabó György Róbert tájékoztatja, hogy az önkormányzatnak címezték a levelet, ez
2006. évi előírás. Az előző szerződés megszűnt. Az önkormányzatnak kell a feladatot
megoldani.

Szabó György Róbert szavazásra kéri a képviselőket.

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9912016. (X. 24.) határozata
Szilárd hulladéklerakó rekultivációval kapcsolatos monitoring jelentés

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselőtestülete
megbízza a RexTerra Epítőipari Fővállalkozó és
Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.-t, (6400 Kiskunhalas,
Kossuth u. 27. fszt 1.) a jakabszállási 035/22 helyrajzi
számú területen található szilárd hulladéklerakójának éves
monitoring jelentésével, záró jelentésének, valamint végső
zárásának megtervezésével.
A megbízási díj ősszege: 710.000,- Ft + AFA.
A Képviselő-testület felkéri Szabó György Róbert
polgármestert, hogy a szerződést kösse meg.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: értelemszerűen
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Kovács Bálint kéri, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az önkormányzathoz
beérkező számlákat átnézhesse január 1 -től.

Szabó György Róbert tájékoztatja, hogy ennek nincs semmi akadálya.

Kovács Bálint kéri, hogy a kamerák működését megtekinthessék.

Szabó György Róbert kijelenti, hogy nincs semmi akadálya a kérés teljesítésének.

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

Kmft.

Sz bó György Róbert Heedűs Gáborné dr.
polgármester címzetes főjegyző
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Jakabszállás Község Polgármesere

MEGHÍVÓ

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. október 24-én hétfőn 16.00 órai kezdettel

ülést tart a Polgármesteri Hivatal oktató termében, melyre meghívom

Napirendi pontok:

1. Helyi adórendelet felülvizsgálata
Előadó: Hegedűs Gáborné dr. címzetes főjegyzö

2. A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról
és a közterületek tisztántartásáról szóló 3/20 14. (IV. 08.) önkormányzati rendelet módosítása
Elöadó: Hegedűs Gáborné dr. címzetes föjegyző

3. Törvényességi felhívás egészségügyi tárgyú rendeletre (BKB/00l/5097-l/2016.). új rendelet
megalkotása
Jakabszállás Község Onkormányzata Képviselő-testületének . ./2016. ( ) önkormányzati
rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

4. Jakabszállás településrendezési eszkőzei 2016. évi módosítása egyeztetésének lezárása
(3 14/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 39.(2) bekezdés szerinti döntés)
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

5. Árajánlat megtárgyalása a Jakabszállás, 0152/102. hrsz-ú ingatlanon oszlop áthelyezése
ügyében
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

6. Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek

TálaLó konyha terve
Zsámboki Mihály kérelme a 02/20 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban

Zárt ülés: Javaslat ‚Jakabszállás Községért” kitüntető emlékérem adományozására

Jakabszállás, 2016. október20.

Szabó György Róbert
polgármester

6078 Jakabszállás, Pctőű Sándor u. 14.
76/58 1-800 Fax: 761581-802, + 36209392398

polgarmesicr@jakahszallas.hu





Kézbesítési ív

a 2016. október 24-i Képviselő-testületi ülésre

Név Átvétel időpontja Aláírás
Bukovszki Sándorné G i-o Jk__-- i---—
Forczekné Tóth Csilla 0k K t. -zp-,-j -i3tL C-J
Konfárjános 2o.
Kovács Bálint . ‚4 L U;—
Szabó György Róbert 40 -

t%
Szabó Mihály I

Tánczos László .Q101 G. 10. g

Jakabszállás, 2016. október2l.

6078 Jakabszállás, Petőfl Sándor u. 14.
76/58l-800 Fax: 76/581-802

+ 36 20 939 23 98

Jakabszállás Község Polgármestere

polgarmester@jakabszallas.hu





JELENLÉTI ÍV

Jakabszállás Község Önkormányzata képviselő-testülete
2016. október 24-én 16.00 órakor tartandó testületi ülésre

1. Bukovszki Sándorné

2. Forczekné Tóth Csilla

3. Konfár János

4. Kovács Bálint

5. Szabó György Róbert polgármester

6. Szabó Mihály

7. Tánczos László

:k_,

— I—I f r

.wa....

...c

t.
MEGHÍVOTTAK:

8. Hegedűs Gáborné dr. címztes föjegyző

g. ..5dtk
10. .J
11. n

12.

13.

14.

15.

16.





jakabszállási Pol2ármesteri Hivatal jeEyző je
6073 Jakabszállás. Petőfl Sándor u. 14.

lel: (76) 581-801
E-mail: jevzo@ jakabszallas.hu

Előterjesztés
Jakabszállás Község Onkormányzata Képviselő - testületének 2016. október 24. napján tartandó

ülésére az I. napirendi ponthoz

Tárgy: Helyi adórendelet felülvizsgálata

Az Országgyűlés elfogadta az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a
Nemzeti Adó- és vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi
LXVI. törvényt. A módosítás a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (továbbiakban: Htv.) is
érintette. A Htv. 6. c) pontja értelmében az önkormányzat adó-megállapítási joga arra terjed ki,
hogy „az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási
követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan” állapítsa meg. A
hármas korlátnak tehát az helyi rendelet egészében érvényesülni kell. A módosító törvény
értelmében valamennyi helyi önkormányzatnak felül kell vizsgálnia a hatályban levő
adórendeletét abból a szempontból, hogy az teljes egészében (az adóalap fajtája, az adó mértéke,
a rendeleti adómentesség és adókedvezmény vonatkozásában is) megfelel-e a 7. * g) pontjában
foglalt követelményeknek, különös tekintettel a teherviselő képesség követelményére.

A helyi adó rendelet esetleges módosítása esetén figyelemmel kell lenni a gazdasági
stabilizációról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. *-ában megfogalmazott kihirdetési
kötelemre, mely szerint a „fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét
bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy
korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.”

A de minimis támogatást tartalmazó adórendelet-tervezetet a Miniszterelnökség TVI Irodájának
is meg kell küldeni, illetve be kell jelenteni az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.)
Kormány rendelet 7. *-a alapján.

Jakabszálláson helyi adóként csak helyi iparűzési adó került bevezetésre a 12/2002. (XII. 31.)
Számú rendelettel. E rendeletet folyamatosan módosított a képviselő-testület a szükséges
jogszabályi változásokhoz. A felülvizsgálat eredményeként az alábbi határozat-tervezet
elfogadását javaslom.

Határozat-tervezet

Jakabszállás Község Önkormányzata képviselő-testülete felülvizsgálta a helyi iparűzési adóról
szóló 12/2002. (XII. 31.) számú önkormányzati rendeletet, annak a Htv. 7. * ) pontba történő
ütközését nem állapítja meg, ezért változatlan formában toúbbnrjahatúlyban tartja.

N
- — 1%Jakabszallas, 2016. oktober 10.

($ %‘ 6/J%._..
Heedus Gaborne dr.
cimzetes fojegyzo





jakabszállási PoIármesteri Hivatal je2yzője
6078 Jakabszállás, Petőfl Sándor u. 14.

Tel: (76) 581-801
E-mail: jeEvzo@jakabszallas.hu

Előterjesztés
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. október 24-i ülésének 2. napirendi pontjához

Táruv: a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékgazdálkodási helyi
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 3/2014. (IV. 08.) önkormányzati
rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása miatt módosításra kerü!t a
hulladékkezelésre vonatkozó közszolgáltatási szerződés, melyet az önkormányzat az IZSAK
KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (rövidített
neve: IZSAK-KOM Nonprofit Kft.) 6070 Izsák, Vadas dűlő 0394/6. kötött és a 64/2016. (VI.
27.) határozattal hagyott jóvá.

Tekintettel a jogszabályi változásokra, több ponton szükséges módosítani a tárgyban szereplő
önkormányzati rendeletet is.

Indokolás:

A rendelet 3. * (1) bekezdését módosítani kell abból acélból, hogy a díj beszedésére vonatkozó
részt ki kell venni, mert már nem a szolgáltató, hanem a Koordináló szerv szedi be. Valamint a
szolgáltató KTJ száma is változott.
A rendelet 7. * (1) bekezdését módosítani kel] olyan módon, hogy a közszolgáltatúsi díjat és
azzal kapcsolatos egyéb feladatot a Koordináló szerv végzi. A 7. * (2) bekezdését hatályon
kívül kell helyezni.
A rendelet 8. * (2) és (3) bekezdését hatályon kívül kell helyezni, mert a hulladékdíj fizetése
alóli kedvezményt szabályozza, melyet az Új rendszerben már nem lehet ezen a módon
biztosítani.
A rendelet 12. *-át hatályon kívül kell helyezni, mert a kedvezményezett személyi körre
vonatkozó megfogalmazást tartalmaz.

A fenti indokok alapján kérem, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet szíveskedjenek elfogadni.

Jakabszállás, 2016. október 18.

/
7\ Hegdűs Gáorné dr.

cimzetes fojegyzo



Rendelet-tervezet

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének . . .12016. (
önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező

hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló
3/2014. (IV. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jakabszállás Község Onkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikkének (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló
2012. évi CLXXX V. törvény 88. * (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési
hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról és a
közterületek tisztántartásáról szóló 3/2014. (IV. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról a
következőket rendeli el:

1.*

A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról és
a közterületek tisztántartásáról szóló 3/20 14. (IV. 08.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
R.) 3. * (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. (1) Jakabszállás Község Önkormányzata a település közigazgatási területén a
hulladékgazdálkodási tevékenységet hulladékgazdálkodási közszolgálutási szerződés útján
látja el, melyet kizárólagosan az IZSAK-KOM Térségi Kommunális szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társasággal (rövidített név: IZSAK-KOM Nonprofit Kft.) 6070 Izsák,
Vadas dülő 0394/6., KUJ: 100436976, KTJ/IPPC: 101640 441, adószám: 1257823-2-03 köt
meg.”

2. *

Az R. 7. * (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7. (1) A Koordináló szerv szedi be a közszolgáltatási díjat, és a Koordináló szerv a
közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj megállapítúsáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat
fizet. A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.”

3. *

Hatályát veszti az R. 7. (2) bekezdése, 8. (2) (3) bekezdése, valamint a 12. * (1) bekezdése.

4. *

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet az (1) bekezdésben meghatározott napot követő napon hatályát veszti.

Jakabszállás, 2016. október 18.
u 2-

Szabó György Róbert Hegedűs Gáborné dr.
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:
Hegedűs Gáborné dr.

címzetes főjegyző



Hatásvizsgálati lap

Ajogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. *-a alapján ajogalkotás során a szabályozás
várható hatásait fel kell mérni, és a vizsgálat eredményét a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
A rendelkezés részletesen meghatározza, hogy mit kell a hatásvizsgálat során vizsgálni.

1. Társadalmi hatások
A rendeletnek társadalmi hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletnek költségvetési hatása a korábbi évhez képest je]entősen nem változik.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletnek közvetlen környezeti és egészségügyi hatása nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletnek többlet adminisztratív hatása nincs.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei.

A rendelet megalkotási kötelezettségét a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény írja elő.
Elmaradása törvénysérrést valósít meg.

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

A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak.





Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/20 16. (XI. 08.)
önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező

hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló
3/2014. (IV. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jakabszállás Község Onkormányzata Képviselö-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikkének (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 88. * (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési
hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról és a
közterületek tisztántartásáról szóló 3/20 14. (IV. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról a
következőket rendeli el:

A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról és
a közterületek tisztántartásáról szóló 3/20 14. (IV. 08.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
R.) 3. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. (1) Jakabszállás Község Önkormányzata a település közigazgatási területén a
hulladékgazdálkodási tevékenységet hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján
látja el, melyet kizárólagosan az IZSAK-KOM Térségi Kommunális szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelösségü Társasággal (rövidített név: IZSAK-KOM Nonprofit Kft.) 6070 Izsák,
Vadas dűlö 0394/6., KUJ: 100436976, KTJ/IPPC: 101640 441, adószám: 1257823-2-03 köt
meg.”

2. *

Az R. 7. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7. * (1) A Koordináló szerv szedi be a közszolgáltatási díjat, és a Koordináló szerv a
közszolgáhatónak a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat
fizet. A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kinilévőségekei”

3. *

Hatályát veszti az R. 7. (2) bekezdése, 8. * (2) (3) bekezdése, valamint a 12. (1) bekezdése.

4. *

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet az (1) bekezdésben meghatározott napot követő napon hatályát veszti.

Jakabszájlás, 2016. október 18. özségo,

Szabo György Robert Hegedus Gaborne dr.
polgármester ! címzetes főjegyzö

A rendelet kihirdetve:
Hegedűs Gáborné dr.

címzetes főjegyző





Jakabszállási Polármesteri Hivatal Je2vző je
6078 Jakabszállás. Petőfl Sándor u. 14.

Tej: (76) 581-801
E-mail: ieEvzo@ jakabszallas.hu

Előterjesztés
Jakabszállás Község Onkormányzata Képviselő-testületének

2016. október 24-i ülésének 3. napirendi pontjához

Tárgy: törvényességi felhívás egészségügyi tárgyú rendeletre (BKB/001/5097-1/2016.), új
rendelet megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a testületei arról, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Építésügyi,
Hatósági. Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Törvényességi Felügyeleti Osztálya
törvényességi felhívással élt Jakabszállás Önkormányzatának az egészségügyi alapellátások
körzeteiről szóló 7/2013. (XI. 12.) számú rendeletével kapcsolatban a fenti számon.
(Mellékelve az előterjesztéshez.)

A törvényességi felhívás három pontban fogalmaz meg hiányosságokat.

Ezek a következők:
I. A rendelet nem teljes körűen szabályozza az alapellátási körzeteket
2. A rendelet bevezető részében nem tartalmaz feladatkör meghatározást
3. A rendelet nincs publikálva az önkormányzat honlapján

Mindezen hiányosságok miatta helyi rendelet jogszabálysértő.

Mivel a rendelet bevezető részét a jogalkotásról szóló törvény értelmében nem lehet
módosítani, szükség van Új rendelet mega]kotására a régi rendelet hatályon kívül helyezése
mellett.

Kérem, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet szíveskedjenek elfogadni.
Az elfogadáshoz minősített többség szükséges.

Jakabszállás. 2016. október 17.

Hegedüs Gáborné dr.
címzetes főjegyző



Általános Indokolás

Az egészségügyi alapeflátások körzeteinek rendeletben történő szabályozását Írja elő az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény. Az alapellátások eddigi
szabályozását a7/20l3. (XI. 12.) Számú önkormányzati rendeletben tette meg az önkormányzat.
E rendelet azonban nem tartalmazza teljes körűen az alapellátásokat, mivel hiányzik belőle az
alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyelet ellátására
vonatkozó körzetek meghatározása, valamint nem derült ki belőle, hogy a településen vegyes
háziorvosi körzetek vannak. A rendelet megalkotását a hiányzó részek szabályozása és a
korábbi rendelet bevezető részének helyes megfogalmazása indokolta.

Részletes Indokolás

1. *-hoz
A rendelet hatályát határozza meg.

2. *-hoz
A háziorvosi körzeteket és ellátási területeit, valamint az iskola-egészségügyi ellátás területét
határozza meg.

3. *-hoz
A védőnői körzetet és ellátási területét határozza meg.

4. *-hoz
A fogorvosi és iskola-fogászati körzetet és ellátási területét határozza meg.

5. *-hoz

Alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás
körzetét határozza meg.

6. *-hoz

Hatályba téptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

Hatásvizsgálati lap

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. *-a alapján a jogalkotás során a szabályozás
várható hatásait fel kell mérni, és a vizsgálat eredményét a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
A rendelkezés részletesen meghatározza, hogy mit kell a hatásvizsgálat során vizsgálni.

1. Társadalmi hatások
A rendelet meghatározza az alapellátási körzeteket, ezzel egyértelművé teszi, hogy a lakosság
azt hol veheti igénybe.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletnek költségvetési hatása nincs.

3. Környezeti és egészségügyi következmények



A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletnek többlet adminisztratív hatása nincs.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei.

A megalkotást felsőbb szintű jogszabály, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvény írja elő, valamint a BKB/O0l/5097-1/2016. számú törvényességi felhívás tette
szükségessé. Elmaradása esetén a törvényességi felügyelet szigorúbb intézkedése kerül
alkalmazásra.

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

A szeméLyi, szervezeti, tárgyi feltéteLek nem váLtoznak.
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BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

lkt 7Sm: BKB/00115097-1fl016. Tárgy törvényességi felhivás egészségügyi
Ügyintéző: Dr. Bíró Ágnes tárgyú rendelete

I JAKABSZÁLLAS
JskabszáHás Község Onkormányzat POLGÁRMESTERI H!VA1AL ‘)k\ I
Képviselő-testülete

—

_________

trkeiatt 2016 .OK[ .1 1.

____

Szabó György Róbert
polgármester

Iakabszáilás
MHak’er

Tisztelt Képviseló-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairúl szóló 2011. évi CL3O(XIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) I 32.
(1) bekezdés a) pontjában és 134.* (1) bekezdésében biztosított törvényességi felügyeleti jogkőrőmben
eljárva

törvéayesté gi felblvá aI

élek Jakabszállás Önkonnánynta Képviselú-testületének sz egészségügyi alapellátások köneteiröt szóló
7/20I3. (Xl.12.) számú rendeletére (a továbbiakban: Or.) törvényen alapuló szabályozási kötelezettség
valamint közzététel elmu]asztása, továbbá sz Őr. bevezető részének jogszabálysértő formája miatt.

A Miniszterelnökség Államtitkára a TER-l/l922-112015. számú utasításában (a továbbiakban: Államtitkári
Utasítás) megállapította a fvárosi ás megyei komiányhivataloknak a helyi Önkormányzatok törvényességi
felügyeletével kapcsolatos 2016. évi ellenőrzési munkatervét. Az Államtitkári Utasításban foglaltak szerint a
vonatkozó célellenőnés keretében sz utasítás ás a kormányhivatal által összeállított szempontrendszer
alapján végeztük cl a helyi önkormányzatok egészségügyi tárgyú rendeleteinek vizsgálatát. A törvényességi
vizsgálat a helyi önkonnányzatokjegyzöi által megküldött dokumentumok (rendelet, társulási megállapodás
együttműködési megállapodás, a tárgyra vonatkozó írásbeli nyilatkozat stb.) alapul vételével történt.

A célcllenőnés során azt vizsgáltuk. hogy a települési Önkormányzatok egészségügyi tárgyú rendeletei
megfelelnek-e sz egészségügyi alapeHátásról szóló 2015. évi CXXHL törvény (alapellátási tv) 6.*-ában
foglaltaknak — figyelemmel sz alapellátási tv. 5.-ban igakra. A vizsgálat kiteijedt arra is, hogy az
egészségügyi tárgyú rendeletek megalkotásakor a helyi jogalkotók a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény (a továbbiakban: Jat) ás ajogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XLLI4.) IRM rendelet előírásai
szerint jártak-e cl ás a helyi jogszabályok publikálása jogszerüca megtörtént-e. A célvingálat keretében a
rendeletalkotás törvényességének vizsgálatára fákuszáltunk. A célvizsgálathoz kapcsolódóan sor kerül sz
egészségügyi alapellátMok körének ás megvalósulási módjának átteldntésére is.

I. Jakabszállás Község önkormányzata egy rendeletben, sz Őr.-ben szabályozta sz alapellátássa] kapcsolatos
tárgyköröket. Az Ot. *hááorvoii, togorvtni, védőnől és hkola-egéenégügyl eflátásokról rendelkezik.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Építdsogyi, Hatósági, Oktatási és Tőrvényességi Felügyeleti Főosztály,
Törvényességi Felügyeleti Osztály

Cím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc túr 3. Pf.: 226
276/513-752, 76/998-346,

p’CovvenvesscaCbacs.gov.lw
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Az Őr. törvénysértő sz alábbijogi indokolás miatt

Az alapellátási törvény szabályozza a települési önkonnányzat feladatait sz egészségügyi alapellátás
körében. Az egészségügyi alapellálások fogalmrnmk deEnicióját az alapellátási tv. 5. (1) bekezdése
határozza meg.

Az alapellátás! tv. í (1) bekezdése szerint:
„A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodit
a) a háziorvosi, házi gyennekon’osi ellátásról,
b) afpgpjyjalapeUátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyerniekon’osi ésfogorvosi ügyeleii ellátásró!,
d) avédőnői dió s4js
e) agj-egjstjell’”

Az alapeuátási tv. 6.-a rendeletalkotási felhatalmazást állapít meg a települési Önkormányzatok részére.

Az alapellátás! Iv. 6. ‚ -a a következőképpen rendelkezik:
(1) A települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által kijelölt praiskezelő által megadott

szempontokat $gyekmbe véve - rendeletben megállap4ia ás Malak4’a az egészségügyi alapellátások
körzete!!. Több relepülésre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét ezz érintett települési
önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti körzetek megállapítása ás idalakkása során 41 kell kérni űz alapellátásán
felelős önzágos módszertani intézet véleményét is.’

Pi alapellátási tv. 5.j-ai 2Ol5 augusztus 1-én léptek hatályba. Az Új jogszabályi rendelkezésebe
tekintettel Jakabszállás Község Jegyzője megkereste sz alapellátási tv. 6. (2) bekezdése szerinti országos
módszertani intézetet (Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet) sz Őr. mellékelt megküldésével. A jegyző az Ör.
módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézemek ezzel egyidejűleg nem
küldött, levelében azonban sz Őr. módosításának szándékára utalt a Nemzeti Egészségkjlesztési intézet
véleményének függvényében. Az országos módszertani intézet véleménye szerint a hivatkozott
dokumentumban sz adatok és a körzetek szerinti felosztások megfelelőek.
A megyei kormányhivatal számára sz Mőtv. 132. (3) bekezdésének c) pontja önálló hatásköri biztosít a
képviselő-testület jogalkotási kötelezettsége teljesitésének vizsgálatára. Ennek alapján megállapítottam, hogy
sz Őr. szabályozása — sz alábbiak szerint — nem teljes i!Q2 ezért nem felel meg teUes mértékben a
jogszerüsóg követelményének. C.—

A Jat. 5. (4) bekezdése alapján afelhatalmazásjogosula ajogszabályt köteles megalkotni,feltéve, hogy a
felhatalmazást adó jagszabályból bfejezetten más nem következik Az aiapellátósi törvény 6.*-ának (1)
bekezdésében Írt rendeletalkotási felhatalmazás tehát egyben rendeletalkotási kötelezettséget is jelent,
kijelentő módban megfogalmazott, kötelező tartalmú, valamint taxativ alapú törvényi elvárásokat foglal
magában, azokból más nem következik

A Kria Önkormányzati Tanácsa elvi jelleggel mondta ki, hogy a ndeldalkotási kötelezettség
elmulasztásából eredő törvénysértő helyzet nem csupán egy adott tárgyú önkormányzati rendelet egésze
megalkotásának elmaradásával valósulhat meg, hanem sz adott felhatalmazás valamely szabályonadó
elemének nem megfelelő rendeleti elóirásával vagy hiányával is (Kőm.5a46i2012/6). A rendeletalkotási
felhmtalmszus( Id kell meríteni. Ebből kővctke$cn valamennyi,_azj$ellátAcLtv. 5. -ának (1)
bclceésében—axativwsejsxolt egészségügyi alapellátás körzetcinek kijelőléséről rendelkezni_kell. Az
Ökötelesazalapeflátásba Ő valam IT Hű onés a 6. *(i)

Bács-Kiskun Megyei Konnányhivaml, Építésogyi. Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály,
TŐnényességi Felügyeleti Osztály

C(m:6000KecsknmétfleákFerenctér3.pf:226
W 76/513-752, S 76/998-346,

WtOJvCUYeS5C2t4bacs.EoV.hU
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bekezdése alapján sz alapellátás körébe tartozó valamennyjeladat jgörzeteit rendeletben
ieMlaDityi. A körzet rendeletben történő megjelőlési kötelezettsége akkor is fennáll, ha az önkormányzat
közigazgatási területének egésze egy körzet Ebben az esetben — a megyei kormányhivatal tánmosztályával
egyeztetve — nem_szükségesaközterületek_felsorolása elegeii4 annakr itése, hoyjely alapellátást
feladat tekintetében képez a település teljes közigazgatási területe egy_körzetet.

Az őr. nem snbályom sz alipellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekonosi éi fogorvosi
ögyeleli ellátás [alapeltátási tv. 5. * (1) bekezdés c) pont], továbbá a házi gyermekonosl ellátás
[alapellátási tv 5. (1) bekezdés a) pont második fordulata] körzetek (vegyes kőnet kialakítására történő
utalás sincs s rendeletben), mely a fentiek szerint jogszabálysértő.

A jogsértés a fenti tárgyköröket is szabályozó áj önkormányzati rendelet megalkotásával orvosolható
(módosító önkormányzati rendelet megalkotására a 2. pontban részletezettek miatt nincs lehetőség).
Felhívom a figyelmet, hogy — az alapellátási tv. 6. * (2) bekezdése alapján — a rendelet előkészítése során be
kelt szerezni sz alapellátáséri felelős országos módszertani intézet, a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet
(10% Sudapest, Nagyvárad tér 2.) véleményét.

2. A célvizsgálat során a helyi rendeletek bevezető részét is vizsgáltuk a Jszr.-nek való megfelelőség
szempontjából.

A Jszr. 55. (1) bekezdése szerint a bevezető részben a rendeleÍalkatára felhatalmazást adó rendelkezés
vagy az eredeti jogalkotói hatásköri megállapitó rendelkezés után meg kel! jelölni azt ci feladatkört
megállapító jogszabályi rendelkezést, amely alapján ajognabályt kiadják

A Jszr. 55. (5) bekezdése pedig amit rendetkezüc, hogy az önkormányzati rendelet bevezető részének a
megs’zövegezésekor az önkormányzatfeladatköreként iw Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés megfelelő ponát,
a helyi önkormányzatokról szóló törvénynek a feladatkört megállapító rendeikezésés vagy más törvénynek a
feladatkört megállapító rendelkaését kellfeltünteML

Az Őr. bevezető része feladatkör meghatározást nem tartalmaz, mely sérti a Jszr. fenti rendelkezéseit.

A Jat. 8. * (2) bekezdése szerint nem lehet módosítani (.‘.) a rendelet bevezető részét (..).

A Jat. fenti szabályára tekintettel a jogszabályséités — az 1. pontban foglaltak szerinti — új önkormányzati
rendelet megalkotásával, annak bevezető részében a feladatkör megjelölésével, s az Ör. hatályon kívül
helyezésével orvosolható.

3. Az államtitkári utasitással ekendelt célvizsgálat során azt is vizsgáltuk, hogy q helyi önkonnánwat
bonlapián sor került-e az egészségügyi alapeUátásra vonatkozó rendelet kőzzététetért. Jakabszállás Község
Önkormányzata saját honlappal rendelkezik. A honlapon található helyi rendeletek között sz őr. nincs
pubflkálva sz Mőtv. 51. (2) bekezdésében írtak szerint. Az Mötv..ben hivatkozott kötelezettség attól
fllggetlenül fennáll, hogy a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettár felületén az Őr. közzétételre
került. A jogszabálysértés a hatályos helyi rendeletuek az önkormányzat honlapján való közzétételével
orvosolható. E körben felhívom a figyelmet az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXI]. törvény vonatkozó rendelkezéseire is [33. (3) bekezdés, 37.

* előirásai és a tv. 1. számú melléklete].

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, ÉpMsflgyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felugyeleti Főosztály,
Törvényességi Felügyeleti Osztály

CLnt 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. fl.: 226

2 761513-752, 76/998-346,
WWrvvnvcsse2bes.Eov,hu
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a törvényességi felhivásban foglaltakat vizsgálja meg ás a
jogszabálysértés megszüntetése érdekében 2016. november 18-le szíveskedjeu intézkedni.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hagy a felhívás megküldésére a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének
részletes szabályairól szóló 119/2012. (VL2Ó.) Konn. rendelet 5. (1) bekezdése alapján Idzárólig
elektronikus úton a Nemzeti Jogszabálytár rendszerén keresztül kerül sor.

Kérem, begy az Mötv. 134. (1) bekezdés második mondatában meghatározott törvényi kötelezeltségére
figyelemmel a képviselő-testület által tett intézkedésről vagy a testület egyet nem értéséról a törvényességi
felhivásban megadott határidőn belül hivatalos levélben, a képviselő-testület döntését csatolva,
válaszolni sziveskedjen. A felhhísra vonatkozó hivatalos, aláírt ás szkennelt válaszlevél megküldése Is
kizárólag s Nemzeti Jogszabálytár rendszerén keresztül történik a jegyző közreműködésével,
technikailag a törvényességi felhívást tartalmazó üzenet megnyitisát követően az arra adott válaszlevélként.

Kecskemét, 2016. október 05.

Tisztelettel:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Épitésugyi, Hatósági, Oktatási s Tőrvényességi Felügyeleti Főosztály,
Törvényességi Felügyeleti Osztály

Cím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tár 3. M.: 226
* 76/513-752, 76/998-346,
Wtorqenvesee(bacs.eovhu

Kovács Ernő

kormánymegblzott

n ás megbízásából



Tervezet

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (....)
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapeHátási körzetek megállapításáról

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. * (1) bekezdés 4. pontjában, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.
évi CXXIII. törvény 5. * (1) bekezdésében és 6. (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellútásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. * (2)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. *.
A rendelet hatálya Jakabszállás Község közigazgatási területén az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. * (1) bekezdésében meghatározott egészségügyi alapellátási
feladatot ellátó természetes ésjogi személyekre, valamint az alapellátást igénybe vevőkre terjed
ki.

Háziorvosi körzetek

2. *

(1) Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete két vegyes (felnőtt és gyermek)
háziorvosi körzetet alakít ki, melyek ellátási területét az I. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az I. számú háziorvosi körzet ellátja az iskola-egészségügyi ellátás feladatait is
Jakabszállás Község közigazgatási területén működő köznevelési intézmények tanulóira,
ellátottaira vonatkozóan.

Védőnői körzet

3.*

(1) Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete egy védőnői körzetet alakít ki,
mely ellátási kötelezettsége Jakabszállás község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A védőnő feladatkörébe tartozó iskola-egészségügyi ellátást Jakabszállás Község
közigazgatási területén működő köznevelési intézmények tanulóira, ellátottaira vonatkozóan
látjael.

Fogorvosi körzet
4. *

(1) Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete egy fogorvosi körzetet alakít ki,
mely ellátási kötelezettsége Jakabszállás község teljes közigazgatási területére kiterjed.
(2) Az iskola-fogászati feladatokat a fogorvos látja cl Jakabszállás Község közigazgatási
területén működő köznevelési intézmények tanulóira, ellátottaira vonatkozóan.

Alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás
körzete

5. *

Jakabszállás Község Önkormányzata Jakabszállás település teljes közigazgatási területére
vonatkozóan az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeletet az Egészségügyi és Szociális Intézmények
Igazgatósága (6000 Kecskemét, Nyíri üt 38.) útján biztosítja.



Záró rendelkezések

6. *

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Jakabszállás Község Onkormányzata Képviselő-
testületének az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 7/20 13. (XI. 12.) rendelete hatályát
veszti.

Jakabszállás, 2016. október 13.

i2 t1i—
SzaIá György Róbert

polgármester

Hegedűs Gáborné dr.
cimzetes főjegyző

I. körzet teljes egésze,
IV. körzet teljes egésze,
Akácía utca, Bem utca, Deák Ferenc utca, Diófa utca, Dobó I.

utca, Hársfa utca, Jókai utca, Juhar utca, Kossuth utca, Kun utca,
Mező utca, Munkácsy utca, Nyírfa utca, Park utca, Platán utca,
Szilfa utca, Tölgyfa utca, Zrínyi utca, teljes egésze,
Dózsa Gy. utca, páratlan oldala, Petöfi S. utca páros oldala

II. körzet:

II. körzet teljes egésze,
III. körzet teljes egésze,
Ady E. utca, Arany J. utca, Béke utca, Csáki utca, Katona József
utca, Kölcsey Ferenc utca, Móricz Zsigmond utca, Nyár utca,
Ovoda utca, Sport utca, Tavasz utca, Templom utca teljes egésze,
Dózsa Gy. utca páros oldala, Petőfl S. utca páratlan oldala

%rW iJ Lr.

Hegedűs Gaborné dr.
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:

Ve2ves Háziorvosi körzetek:

I. körzet:

1. sz. melléklet a rendelet 2. (1) bekezdéséhez



Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (XI. 08.)
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 t 1. évi
CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.
évi CXXIII. törvény 5. * (1) bekezdésében és 6. (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról Szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. * (2)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. L
A rendelet hatálya Jakabszállás Község közigazgatási területén az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. (1) bekezdésében meghatározott egészségügyi alapellátási
feladatot ellátó természetes ésjogi személyekre, valamint az alapellátást igénybe vevőkre terjed
ki.

Háziorvosi körzetek

2. *

(1) Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete két vegyes (felnőtt és gyermek)
háziorvosi körzetet alakít ki. melyek ellátási területét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az I. számú háziorvosi körzet ellátja az iskola-egészségügyi ellátás feladatait is
Jakabszállás Község közigazgatási területén működő köznevelési intézmények tanulóira,
el látottaira vonatkozóan.

Védőnői körzet

(1) Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete egy védőnői körzetet alakít ki,
mely ellátási kötelezettsége Jakabszállás község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A védőnő feladatkörébe tartozó iskola-egészségügyi ellátást Jakabszállás Község
közigazgatási területén működő köznevelési intézmények tanulóira, ellátottaira vonatkozóan
látja el.

Fogorvosi körzet
4. *

(1) Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete egy fogorvosi körzetet alakít ki,
mely ellátási kötelezettsége Jakabszállás község teljes közigazgatási területére kiterjed.
(2) Az iskola-fogászati feladatokat a fogorvos látja el Jakabszállás Község közigazgatási
területén működő köznevelési intézmények tanulóira, ellátottaira vonatkozóan.

Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás körzete

5. *

Jakabszállás Község Önkormányzata Jakabszállás település teljes közigazgatási területére
vonatkozóan az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeletet az Egészségügyi és Szociális Intézmények
Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja (6000 Kecskemét,
Piaristák tere 7.) útján biztosítja.



Záró rendelkezések

6. *

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Jakabszállás Község Onkormányzata Képviselő-
testületének az egészségügyi alapeflátások körzeteiről szóló 7/2013. (XI. 12.) rendelete hatályát
veszti.

Jakabszállás, 2016. október 13.

Szabó György Róbert
polgármester

A rendelet kihirdetve:

tÁrS

Hegedűs Gáborné dr.
címzetes főjegyző

Hegedűs Gáborné dr.
címzetes főjegyző

I. sz. melléklet a rendelet 2. (1) bekezdéséhez

Veaves Háziorvosi körzetek:

I. körzet:

II. körzet:

I. körzet teljes egésze,
IV. körzet teljes egésze,
Akácfa utca, Bem utca, Deák Ferenc utca, Diófa utca, Dobó I.

utca, Hársfa utca, Jókai utca, Juhar utca, Kossuth utca, Kun utca,
Mező utca, Munkácsy utca, Nyírfa utca, Park utca, Platán utca,
Szilfa utca, Tölgyfa utca, Zrínyi utca, teljes egésze,
Dózsa Gy. utca, páratlan oldala, Petőfi S. utca páros oldala

II. körzet teljes egésze,
III. körzet teljes egésze,
Ady E. utca, Arany J. utca, Béke utca, Csáki utca, Katona József
utca, Kölcsey Ferenc utca, Móricz Zsigmond utca, Nyár utca,
Ovoda utca, Sport utca, Tavasz utca, Templom utca teljes egésze,
Dózsa Gy. utca páros oldala, Petőfi S. utca páratlan oldala



Ott- 0%

Ismertető

A településfejksztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekröl szóló 311/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 39.* (2)
bekezdés szerinti Képviselő-testületi döntéshez

E I ő z m é n v e k

Jakabszállás Önkormányzat Képviselö-testülete megelőző határozatainak megfelelöen a
településrendezési terv és helyi építési szabályzat alábbi módosításainak EUr. 38.* szerinti
véleményezési szakasza lezárult.

1. módosítás
Piac érdekében heépítésre szánt terület kijelölése a 246 hrsz-ú telek egy részén

2. módosítás
Kereskedelmi szolgáltató terület kiteijesztése lakóterület rovására a Kun utca térségében

3. módosítás
401 és 711/2 hrsz-ú telkek közterületi kiszabályozása

4. módosítás
Külterületi útszahályozások (0158/171 hrsz térségében és egyéb helyeken)
HESZ szöveges kiegészítése

Véleményezési szakasz résztvevői a 70/201 3.( Vlll.27.) számú önkormányzati határozat szerinti
partnerek és az Eljr.-ban meghatározott szervek voltak.

A véleményezés felkérő levéllel indult, a módosítás ismertetője tervező honlapjáról
(http://wivw.epiteszmuheIy.hu/SzilherhorWartklejakabszallas-2016-szeptember) volt
elérhető.
Az Allami Főépítészi jogkörben eljáró BKKN1-i Kormányhivatal kérésének megfelelően
papíralapú dokumentációt is kapott.
Az EUr. 38. (3) bekezdés értelmében véleménvezők a tervezet átvételétől számított 30 napon
belül adhattak írásos véleményt.
Az Eljr. 38. (5) bekezdés értelmében a kifogást emelőnek megállapításait jogszabályi
hivatkozással vagy részletes szakmai indokolással kell igazolni.
A véleményezök észrevételeihen jogszabályon alapuló kifogás nem volt. A véleményeltérés
tisztázására 39.*( 1) bekezdés szerinti egyeztető tárgyalásra nem volt szükség.

Beérkezett vélemények és azokra adott válaszok

Partnerek (közműüzemeltetők és lakosság)
H. Szabó Sándor (Jakabszállás II. körzet, tanya 12/e lakos) tett észrevételt.
Allásfoglalásáhan az egyeztetésre bocsátott tételeket nem kifogásolva kérte a 035/132 hrsz-ú
telek cea 4,5 ha-os részét mezőgazdasági területből különleges beépítésre szánt területbe sorolni.
Kérelmét azzal támasztotta alá, hogy a telekre cca 4800m2-es gyártó, szerelő esarnokot kíván
építeni a a Krjelű repülőtér építési övezet szabályainak megfelelően.
Válasz: Képviselő-testületi támogatottság esetén az előírt egyeztetését követően a kérelem

szerintiek jóváhagyásra való előkészítése gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása
érdekében megtörténhet.



Államigazgatási szervek véleményei

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi Osztály (BKB/001/2018-8/2016.)
1. módosíüísnál (piac elhelyezése) kéri megvizsgálni, hogy a piac településközpont vegyes
terület (Vt-2) folytatásaként kerüljön elhelyezésre, nem pedig szigetszerüen lakóterületbe
ékelődve új építési övezet bevezetésével. A piachoz kapcsolódó parkolóhelyek, így a központhoz
közelebb és már kialakult parkolók felhasználásával valósílhatók meg.
Válasz: A településközpont vegyes terület kiterjesztésével az önkormányzat nem tudna

megvalósítani a piacot, mivel nincs a területen megszerezhető Ingatlan.

2. módosításnál (kereskedelmi szolgáltató terület kiterjesztése: Borela Bt) a védőterület
biztosítására telken belüli fásítást kér előírni.

Válasz: az egyeztetésre bocsátott munkarész már tartalmazta a védőzöldre vonatkozó előírást.

Csongrád M-i Kormányhiv. Környezetvéd. és Természetvéd. Főoszt.(CSV0I/3251-5/2016.)
Eszrevételt nem tett.

ADUVIZIG (0729-005/2015.)
Kifogást nem emelt, mivel a vízügyi ágazati követelményeket nem érinti.
Vízügyi ágazati eíöírásokról, követelményekröl adott korábbi tájékoztatásának aktualizáláát és
kiegészítését adta.
Válasz: A településrendezési eszközök teljes körű [‘elülvizsgálata keretében az adatszolgáltatás

átvezetésre kerül. Jelen módosításban erre nincs mód.

NKH Út és Hídügyi Főosztály (UVHIUW5S3/3/2016.)
Eszrevételt nem tett.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály (10067/5/2016.)
Kifogást nem emelt.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (CE/8578-412016.)
Nem adott véleményt, mivel hírközlési fejezetet nem tartalmazott a tervezet.
Válasz: a módosításnak nincs hírközlési vonzata. ezért a vonatkozó jogszabály alapján

mellőzhelő.

Kecskemét, 2016. október 21. Összeállította: Szilberhorn Erzsébet
tervező

Melléklet
H. Szabó Sándor kérelme mellékletekkel

1



HATÁROZAT-TERVEZET

Jakabszállás Község Képviselő-testülete A településfejlesztési koncepcióról. az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a települé.srendezési eszközökröl. valamint egyes
telepulésrendezési sajátosjogintézményekről szóló 31112012. (XI. 8.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Eljr.) 39.* (2)hekezdés szerint a tetepülésrendezési eszközök módosítása
véleménvezésének ismeretében a Következő döntést hozta:

I.) A heérkezett véleményeket és az azokra adott válaszokat az előterjesztéshez mellékelt
ismertető szerint elfogadja.

2.) Felkéri polgármestert:

a) 2016. októberi Eljr.38.* szerinti vélernényezés módosítási tétekinek Eljr. 40.* szerinti végső
véleményeztetésére, majd azt követően ajóváhagyás elöterjesztésére.

b) Partneri véleményként megfogalmazott módosítási kezdeményezést -mezögazdasági terület
Krjelü Különleges heépítésre szánt területi átsorolását- támogatva. az Eljr. gazdaságfejlesztő
beruházás megvalósulása érdekében történő módosításra vonatkozó szabályai szerinti
egyeztetés leíotytatására.

e) Jelen határozat Lözzétételére.
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JAKABSZÁLLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZABÓ GYÖRGY RÓBERT

Polgármester Úr részére

JAKABSZÁLLÁS

Petőfi Sándor u. 14.

6078

Tárgy: Településrendezési terv (TRT.) módosítás

Tisztelt Polgármester Úr!

A kifüggesztett TRT. módosítás megtekintése során tájékozódtam
tulajdonomban lévő 033/2 és 035/132 helyrajzi Számú Lelkek övezeti
besorolásáról, azzal a szándékkal, hogy a terület hasznosításának lehetőségéről
információt szerezzek. —

A 035/132 hrsz-ú 50.143 m2 alapterületű telek jelenleg mezőgazdasági területként
Má- 1 és Má-2r övezetbe sorolt.

Kismértékű telekalakítás után a telek terüLet eca. 45.000 m2 nagyságú területét a
beépithetőség érdekében Kr (különleges repülőtéri) övezetbe kérném sorolni.

A Helyi Építési Szabályzat IS. 2/a. és 2/d. pontjai szerint a reptéri működéshez
és gyártáshoz kapcsolódó építmények épithetőek a Kr övezetbe.

A telekre cca. 4.800 m2 nagyságú gyártó-szerelő csarnokot szeretnénk telepíteni
a HÉSZ-ben előírt követelmények betartásával.

Kérem, hogy a mellékelt vázlat alapján a 035/132 hrsz telek nem természeti
területű része Má-2r övezeti besorolása Kr övezetre módosuljon.

A telken bejelölt Tt természeti terület zöldterületként továbbra is megmaradna.

A tervezett beruházás munkahelyteremtési fejlesztésként is értékelhető.

Jakabszállás, 2016. október 14.
V

Tisnelettel -

H. Szabó Sándor
Jakabszállás, II. körzet, tanya 12/e.

Mellékletek: 2 pld. helyszinrajz
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Jakabszállás Község Polgármestere

Előtcrjesztés
a Képviselő-testület 2016. október 24-i ülésére

5. napirendi pontjához

Tárv: Tóth József oszlopáthelyezési kérelme a 0152/1 02. hrsz-ú ingatlant érintően és a Jeli
2000 Kfl. elektromos vezeték áthelyezésének megtervezésére vonatkozó kérelme a 0152/62.
hrsz-ú ingatlaiwa vonatkozóan.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a 48/20 16. (V. 30.) számú határozatában megbízta a polgármestert, hogy
az 54. sz. út mellett Tóth József tulajdonában lévő 0152/102. hrsz-ú ingatlanon lévő 0,4 kV-os
oszlop áthelyezésének a tervezésére és kivitelezésére vonatkozóan árajánlatot szerezzen be. A
testületi ülésen felmerült és azt követően írásban Is benyújtásra került a Jeli 2000 Kit kérelme
arra vonatkozóan, hogy a 0152/62. hrsz-ú ingatlanon lévő elektromos vezeték áthelyezésére
vonatkozóan is szerezzen be árajánlatot a polgármester.

Az árajánlatok beszerzése megtörtént, melyek a következők:

1. Árajánlatot adott be Szabó Zoltán EV. (6041 Kerekegyháza, Rákóczi u. 65.)
- aOl 52/l 02. hrsz-ra vonatkozóan bruttó 1.542.301.-Ft
- a 0152/62. hrsz-ra vonatkozóan bruttó 3.408.553.-Ft

2. Árajánlatot adott be a Fabricom Electrical-PVV Kfl. (1191 Budapest, Üllői Út 206.)
- a 0152/102. hrsz-ra vonatkozóan bruttó 2.158.144.-Ft
- a 0152/62. hrsz-ra vonatkozóan bruttó 2.737.232.-Ft

3. Árajánlatot adott be az Elektroglob Kit (6600 Szentes, Ipartelepi út 57.)
- aOl 52/102. hrsz-ra vonatkozóan bruttó 1.779.270.-Ft
- a 0152/62. hrsz-ra nem adott ajánlatot kapacitás hiánya miatt

Kapacitás hiánya miatt nem adott ajánlatot az Észak-Budapi Tervező, Szerelő és Szolgáltató
Zrt. (1037 Budapest, Kunigunda útja 76.)

A tervezést és kivitelezést csak az EDF MÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. partner cégével lehet
végeztetni, a DEMASZ által megadott szakmai útmutatás szerint. Az árajánlatok bekérése
ennek megfelelően történt. A tervezés és kivitelezés ideje kb. 7-8 hónap.
A 0152/l 02. hrsz-ú területhez tartozó szervíz út kiépítését akadályozza a villanyoszlop,
melyet a Helyi Epítési Szabályzat is előír.
Ezért dönteni kell arról, hogy az önkormányzat milyen mértékben vállalja a költségeket.

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

po lgarmesterj akabszal I as . hu



Jakabszállás Község Polgármestere

Határozat-tervezet

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 0152/102. hrsz-ú ingatlanon
kisfeszültség hálózat kiváltása céljából megrendeli a tervezői és kivitelezői
munkálatokat vállalkozástóL.
A felmerülő költségek %-át vállalja.

Felelős; Szabó György Róbert polgármester
Határidő: fo]yamatos

Jakabszállás, 2016. október2o.
9q

(I / .
Szabó yörgy Róbert

polgarmester

6078 Jakabszállás, PeÉőíi Sándor u. 14.
76/58I-800 Fax: 76/581-802, + 36209392398
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Jakabszállás Község Polgármestere

ELŐTERJEszTÉs

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. október 24. napján tartandó ülésére

6. napirend

Tárv: „Kerékpárú tervezése” tárgyú beszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozatala.

Tisztelt Kép viselóttestület!

Mint tudjátok Jakabszállás Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-3.l.t-15
kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázati kiírásra.

A pályázat címe: Kerékpárforgalmi fejlesztések Jakabszálláson a munkahelyek biztonságos
megközelftéséért.

A pályázat azonosítószáma: TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00006.

A pályázat elbírálása még nem fejeződött be, azonban annak érdekében, hogy a pályázat
nyertessége esetén a projektet minél előbb megvalósíthassuk, célszerű, hogy a tervezőt kiválasszuk
az alábbi feladatok ellátására:

Az 5302. számú út hozzávetőleg 21+371—22+971 km szelvény közötti szakaszán
- kerékpárút engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése;
- szükséges (közmű)egyeztetések lebonyolítása;
- méret- és mennyiségszámítás;
- árazatlan költségvetési kiírás készítése;
- építési engedélyezési eljárás lebonyolítása;
- Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészítése, KKK tervzsűri eljárásrendnek megfelelő

Éervzsűrin a műszaki tartalom képviselése, megvédése.

Az 54. sz. főút mentén a belterület határától a Zsámbi Trans KIt székhelyéig terjedő szakaszon
- a Jakabszállás és Kecskemét-M5 autópálya csomópont közötti érvényes kerékpárút építési

engedély szakaszolása,
- a szakaszolt terv tervezői felülvizsgálata, szükség szerinti átdolgozása az új szabványoknak

és a pályázati felhívás elvárásainak megfelelően.

2016. október 17-én három ajánlattevőtől kértünk árajánlatot. Az ajánlattételi határidőig mindhárom
cég tett formai és tartalmi szempontból megfelelő ajánlatot az alábbiak szerint:

1.) Bács-Tender Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. UI.)
Ajánlati ár (nettó Ft): 7.800.000,- Ft

2.) Unitef-Szalamandra Mérnöki Iroda Kft. (székhely: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.)
Ajánlati ár (nettó Ft): 7.890.000,- Ft

6078 Jakabszúílás, Petöíi Sándor u. 14.
76/58l-800 Fax: 761581-802, + 36209392398

polgarmesLer@jakabszallas.hu



Jakabszállás Község Polgármestere

3.) Út-Fény Kft. (székhely: 6000
Ajánlati ár (nettó Ft): 7.950.000,- Ft

Kecskemét, Bihar utca 5.)

Kérem a Tisztek Képviselő-testületet, hogy a „Kerékpárút tervezése” tárgyú beszerzési eljárásban
hozza meg az eljárást lezáró döntést. A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Határozati javaslat:

Jakabszállás Közséu Önkormányzata Képviselő-testülete
.12016. (X.24.) határozata
„Kerékpárút tervezése” tárgyú beszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozata]a.

I. Az előre meghatározott értékelési szempont szerint meghozott döntés alapján az eljárás nyertese:
Bács-Tender Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. Ui.).
Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. A Bács-Tender
Kft. ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást.
2. A tervezési díj összege: 7.800.000,- Ft + AFA.
3. A Képviselő-testület felkéri Szabó György Róbert polgármestert, hogy a beszerzési eljárást
lezáró döntés értelmében a nyertes ajánlattevővel a tervezési szerződést kösse meg.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: értelemszerűen

Jakabszállás, 2016. október 24.

Szabó György Róbert
polgármester

6078 Jakabszállás. Petöfi Súndor u. 14.
7J76I58l-800 Fax: 76/58I-S02, + 36209392398

polgarmeswr@jakabszallas.hu
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MŰSZAKI LEIRÁS

ÉPÍTTETŐ: Jakabszállás Község Önkormányzata Jakabszállás
ÉP.HELYE: Jakabszállás hrsz:
EP.MEGNEVEZESE: mezögazdasági őstermelöi piac

1.3.2.
Épületszerkezetek:
Humuszmentés:
Az épület helyén lévő humuszt el kell távolítani és a telek beépítésre nem szánt részén kell
elteregetni.
Alapozás:
Beton sávalap. Kivétel ez alól a fedett nyitott rész, melynek oszlopai tömbalapokkal
készülnek. Alapozni csak megfelelő teherbírású alralajra szabad. Betonozás előtt az altalajt
tömöríteni kell. Az alapozási síkot a teherbíró altalajon kell felvenni.
A válaszfalak vasaltbeton aljzatvastagításra támaszkodnak. A válaszfalak alatt aljzatvastagítás
és a vasalás megerősítésével készül
Az épület alatt vasbeton talpkoszorú készül, melynek vasalása a beton alaptest felső részébe
kerül beépítésre.
Az alaptest készítésekor a szennyvízcsö részére kirekesztést kell készíteni.
A lábazat 2 sor POROTHERM 25 tégla 5 cm XPS kiegészítő hőszigeteléssel.
Főfalak:
A külső határoló falai tégla fal, Pl.: POROTHERM 30 K, stb.
A nyitott rész oszlopai vasbeton oszlopok LER 40 cm—s pillér zsaluzó elemből készülnek.
Válaszfalak: POROTHERM 10 N + F/50 válaszfal elemből készülnek, minden második sor
2,6 mm-s lágyacél huzallal feszítve.
Vízszigetelés: Egy rétegü 4000 gIm2, modifikált bitumenes vastaglemez.
Hőszigetelés: A metszetnek megfelelő rétegrendek készülnek. A koszorúk és az áthidalők a
külső oldalon. 5 cm EPS8OH höszigetelést kapnak. Az álmennvezetek 12 cm ásványgyapot
hőszigeteléssel készülnek.
Nyaúszárók: Jó légzáróságú és höszigetelésü HUNGAROPAN üvegezésú ajtók-ablakok
lesznek beépítve. Két rtg. üveggel készülnek.
Tetőszerkezet: Nyeregtető készül. fa tetőszerkezet. talpszelemenek alkalmazásával.
A tetőszerkezet szeglemezes fatartókkal készül.
A tetöszerkezet faanyagát láng - és gombamentesítő szerrel kell impregnálni és ennek
elkészültét a használatba vételkor igazolni kell. A tető hajlásszöge 30 fok.
A tetöszerkezet 50cm széles párkánnyal készül. lambéria. vagy hajópadló burkolattal.
A lambériaihajópadlá burkolatot az utolsó réteg kivételével a tervezett színre kell mázolni a
heépítés e1ött
A rögzítésekre ácskapcsokat, csavarokat és szegeket használni kell.
Athidalók: Monolit vasbeton áthidalók készülnek 5 cm EPSSOH hőszigeteléssel. A
hőszigetelések vasbetonba kötését a technológiai előírásoknak megfelelően biztosítani kell.
Az áthidalók és a koszorú, vasalási terv alapján készítendők. A kisebb nyílások esetében
előregyártott áthidalók is alkalmazhatók.
Koszorúk: A fal lezáró koszorú az áthidalókkal többnyire egy keresztmetszetben,
vasbetonból készül.
A koszorúba 1,30 m-ként szelemen rögzítő tőcsavarokat kell bebetonozni.
A vasbeton koszorút az oromfalakon végig kell vezetni.
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Épület körüli járdák: Simított beton burkolat, Vagy rakott beton térkő járda burkolat készül
szegélyekkel.
Tetőhéjazat: TONDACH TWIST égetett kerámia tetöcserép piros színben.
Festés-mázolás: Háromszori fehér meszelés, Vagy diszperzites festés, az ajtók és az ablakok
belül fehér zománelakkozással készülnek, Vagy műanyagok, készrefestettek.
Burkolatok: Az alaprajz szerinti burkolatok készülnek. A hideg burkolatok anyagába
színezett lapburkolat, a Vizes helyiségekben csúszásmentes kiViwlben. Falburkolatok fehér
csempe burkolat a Vizes helyiségekben.
Homlokzat: A fafelületek cseresznye színű pác mázolással .Afalfelületek BAUMIT
vékonyVakolat tőrtfehér (vagy más) színben. A lábazat Vöröses gyögyvakolat.(BAUMIT
MOZAIK 38) A homlokzaton lévö oszlop motívumok tégla mintázatú greslap kerámia
burkolatok (OPOCNO) Az ablak feletti szemöldök zsaluzott vasbeton. A csúcsdísz horgany,
vagy vörösréz.
A homlokzat Végleges színeinek meghatározása az építtetö igényei szerint változhat.
Az ablak párkányok horganyzott acéllemezhöl készülnek, vagy 2 cm gránit párkány (BRAUN
STAR kívül-belül)
Bádogozás: Horganyzott acél lemez esőcsatorna készül.

Épületvillamos műszaki leírás
- Erősáram: A villamos energia ellátása a meglévő községi hálózatra történő rácsatlakozással.
A főbb fogyasztókat külön-külön kismegszakítókkal kell a túláramtól Védeni, továbbá
életvédelmi fi relét kell beépíteni. Biztosítani kell, hogy a tűzvédelmi és életvédelmi
szabályok szerint lekapcsolható, áramtalanítható Legyen az épület. A megfelelő T védettségű
eszközöket kell beépíteni. A használatbavételt megelőzően az elkészült elektromos hálózat
ellenállás - és egyéb a szabvány - és a tűzvédelmi szabályok által előírt vizsgálatait, méréseit
cl kell végezni.
A teőre napelemek lesznek felszerelve és a megtermelt villamos energia inverter beépítésével
lesz a hálózatra táplálva.
A villanyszerelésrőí fényképfelvételeket kelt készíteni azok eltakarása előtt.
- Gyengeáram: Az épületbe ki kell építeni a riasztórendszer védőcsöveit és vezetékeit.

1.2. Gépészeti műszaki leírás:

1.2.1.
- Hütési rendszerek: Nem készül.
- légtechnikai rendszerek: Légtechnikai rendszer nem kerül beépítésre.
A wc helyiségek egy légtérel készülnek azáltal, hogy a válaszfalaik csak 2,6 m magasan
készülnek el.
- fütési rendszerek: Az épület nem folyamatos üzemű, ezért a fűtés elektromos hősugárzóval
lesz biztosítva.
— vízellátási rendszer bemutatása. illetve összefoglalása a szakági igényekkel együtt:
Az épület vízellátását a vízóra aknából biztosítjuk a talajban KPE csövekkel, a vizet először a
takarító eszköz tárolóba vezetjük be, ahol a KPE cső idom segítségével UNWRESS
csőrendszerre lesz átalakítva. A fedett elárusítótérben, kuka tárolóban, a tak.e.tárolóban, az
ak.m.wc-ben és a piszoár helyiségekben padlóösszefolyó készül.
A szerelést követően a rendszert a szabvány szerint nyomáspróbázni kell. Csak megfelelő
tömörség esetén lehet eltakarni a vízvezeték rendszert. A vízvezeték hálózatot a
használatbavétel előtt ki kell tisztítani - és fertőtleníteni. Csak negatív vízminta esetén vehető
használatba.
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- szennyvízrendszer: Jelenleg a községben már van szennyvízcsatorna hálózat, ezért arra lesz
az épület rákötve. Az épület szennyvízcsatornáit a terhelésnek Jobban kitett külső helyeken
tokos KG PVC csöve] (NA I 0. NA 160). az épületben tokos PVC cső (gumigytüs tömítés)

alkalmazásával kell kivitelezni. A csövek biztonságos megtámasztását homokos
kavics/homok/soványberon ágvazattal biztosítani kell. A szennvvízcsatorna hálózatot a tető
fölé ki kell szellöztetni. A padlóösszefo]yókat „száraz” szifonnal kell/lehet kivitelezni a
megfelelő, biztonságos bűzelzárás biztosítása érdekében.
- csapadékvíz elvezetési rendszer: A tetőn keletkezett csapadékvizet az utcai nyílt csapadékvíz
csatornába kell vezetni, illetve a környező területeken el lehet szikkasztani.
A telken keletkezett csapadékvíz a saját telken elszikkasztható. illetve a községi csapadékvíz
hálózatba juttatható. A keletkezett csapadékvíz a szomszédos ingatlanokat nem veszélyezteti.
arra nem folyik át. A csapadékvizet szennyezni tilos!
- gázvezeték-rendszer: Nem lesz bekötve
- Égéstermék elvezetési rendszer: Nem készül.
- használati melegvíz rendszerek: A használati melegvizet villanyboyler szolgáltatja.

1.22. A tervezett épület gépészeti rendszere megfelel az ágazati Jogszabályi előírásoknak. A
kivitelezés során a szabványok is betarthatók. Általános gépészeti kialakítás, hogy
energiatakarékos rendszerek kerülnek alkalmazásra.

RéteErendek
tető rétegrend:
TONDACN TWIST tetőcserép, piros
lécezés, ellenlécezés
páraáteresztő alátéthéjazat
szeglemezes fatartók, közte
10cm ásványgyapot höszigetelés álmennyezet
párazáró fólia
3 cm Lécváz
12,5 mm RF vízálló gipszkanon (vagy OSB) burkolat

padló rétegrend
2 cm ragasztott Lap burkolat
8 cm aljzatbeton
PE technológiai szigeteLés
4000 g/m2 modWkált bitumenes lemez talaJnedvesség elleni szigetelés
5 cm aljzatbeton
[0 cm homokos kavics ágvazat

épület előtti burkolt rész:
5-6 cm beton térkö burkolat
3 cm 1-1 mm-s zúzortkő ágyazat
15cm homokos kavics ágyazat, (hajárművel nem Járt burkolat) ha JárműveI terhelt. akkor ez
helyett:
20 cm soványbeton aljzat
20 cm homokos kavics, vagy zúzottkő, vagy zúzott beton ágyazat.

épület körüli Járda:
5-6 cm beton térkő burkolat
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3cm 1-4 mm-s zúzottkő ágyazat
15 cm homokos kavics ágyazat

Alternatív eneriaeIlátás me2oldási Iehetősé2ei:
- napelemek felszerelésével akár az épÜlet teljes ellátása biztosítható lenne villamos

energiával

felelős tervező; Seres Balázs
Okl.építőmérnök

Kiskunfélegyháza Horváth Zoltán u.42.sz.
E2-03-O 199, TT-03-0568
Tel: 0620/539 2291

A tervező munkatársa: itj. Seres Balázs építész, 6100 Kiskunfélegyháza Horváth Z.u.42.,



r R*nIcrra pitőipiiri Fővállalliizó S
körniczelédcImi S,olúItatő Nfl.

S(LkhLlflbiOOkL%kuflhal3s

fl Épílri Főválklkoz6 Kőmyezehelmi SzoIgJUló ML EmaiMníorc%.hub:nwa.hu

Jakabszállás Község Önkormányzata
Dátum: 2016. október 18.

Jakabszállás
6078 Iktatószám: 20l6/r/358
Petőfi Sándor utca 14. ..„Ugyintezo: Wittner Juha

Szabó Grörgi’ Róbert Polgórnwstcr Úr részén’

Tárgy: Árajánlat küldése

Tisztel! Szabó György Róbert Polgárniavter Úr!

Email-en érkezett ajánlatkérésére hivatkozva a Jakabszállás Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonában
tévő. 035/22. helyrajzi számú területen található szilárd hulladéklerakójának éves monitoring
jelentésének, záró jelentésének. valamint végső zárásúnak megtervezésére az alábbi ajánlatot adjuk:

Tevékenység megnevezése Tevékenység rövid leírása Nettó ár (HUF)
Monitoringjelentés készítése A monitoring kutakkal

2016. december IS kapcsolatos szükséges
vizsgálatok elvégzését követően. 40 000
összefoglalójelentés benyújtása.

Monitoringjelentés készítése A monitoring kutakkal
2017. április 30. kapcsolatos szükséges

vizsgálatok elvégzését követően. 40 000
összefoglaló jelentés benyújtása.

Monitoringjelentés készítése A monitoring kutakkal
2018. április 30. kapcsolatos szükséges

vizsgálatok elvégzését követöen. 10 000
összefoglaló jelentés benyújtása.

Mintavételezés+ vizsgálatok A helyszínen 2 db üzemelő kút
2016. december 15. található. a monitoring rendszer

akkreditált mintázását fél évente
szükséges elvégezni.
Cégünk akkreditált 35. 000

‘ mintavételezést el tudjuk végzi.
(Akkreditálási okirat száma:
NAT-7-00 12/2009.)

A figyelő kutak mintázása és

MSZ EN ISO 90012009
M5Z EN 150 13001 2005 Tanat

01-13019/l 1-07638 i ceítop
zso ao ha L



tisztítószivattvúzása során az
MSZ 21464/1998-ban

foglaltaknak megfelelően járunk
cl. A mintavételt megelőzően a

kutakban megmérjük a
talajvízszint nívóját. A

mintavételezésről megfelelő
jegyzőkönyvet készítünk.

melyeket a későbbiek során
benyújtunk a Hatóság részére.

A vízminták vizsgálatát csak
akkreditált laboratórium
végezheti.

A TVH-59528-6-l 1/20 15
határozat alapján évente a

következő komponenseket kell
vizsgálni: pH. fajl.vez.kép..
ammónium. nitrát klorid.

szulfát. bór. arzén. szelén. ólom.
nikkel. króm. réz. cink

kadmium..
Mintavételezés+ vizsgálatok A helyszínen 2 db üzemelő kút

2017. április 30. található. a monitoring rendszer
akkreditált mintázását fél évente
szükséges elvégezni.
Cégünk akkreditált a
mintavételezést cl tudjuk végzi.
(Akkreditálási okirat száma:
NAT-7-O0 12/2009.)

A figyelő kutak mintázása és
tisztítószivattyúzása során az

MSZ21464/1998-ban
3D. 000

foglaltaknak megfeleloen jawnk
cl. A mintavételt megelőzően a

kutakban megmérjük a
talajvízszint nívóját. A

mintavételezésről megfelelő
jegyzőkönyvet készítünk.

melyeket a későbbiek során
benyújtunk a Hatóság részére.

A vízminták vizsgálatát csak
akkreditált laboratórium

_______________________________

végezheti.

___________________

MSZ EN 150 9001 2(X)9
MSZ EN 150 11001 2005 TartU
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A TVH-59528-6-I 1/2015
határozat alapján évente a

következő komponenseket kell
vizsgálni: pH. fajl.vez.kép..
ammónium, nitrát. klorid.

szulfát. bór. arzén. szelén. ólom.
nikkel. króm. réz. cink

kadmium..
Mintavételezés+ vizsgálatok A helyszínen 2 db üzemelő kút

2017. december 15. található. a monitoring rendszer
akkreditált mintázását fél évente
szükséges elvégezni.
Cégünk akkreditált a
mintavételezést el tudjuk végzi.
(Akkreditálási okirat száma:
NAT-7-00 12/2009.)

A flgyelö kutak mintázása és
tisztítószivattyúzása során az

MSZ 21464/l 998-ban
foglaltaknak megfelelően járunk
el. A mintavételt megelőzően a

kutakban megmérjük a
talajvízszint nívóját. A

n000
mintavetelezesrol megfelelo
jegvzökönyvet készítünk.

melyeket a későbbiek során
benyújtunk a Hatóság részére.

A vizminták vizstálatát csak
akkreditált laboratórium
végezheti.

A TVH-59528-6-1 1/2015
határozat alapján évente a

következő kompone9seket kell
vizsgálni: pH. faj l.vez.kép..
ammónium, nitrát. klorid.

szulfát. bór. arzén. szelén. ólom,
nikkel. króm. réz. cink

kadmium..
Mintavételezés+ vizsgálatok A helyszínen 2 db üzemelő kút

2018. április 30. található. a monitoring rendszer
akkreditált mintázását fél évente 35. 000
szükséges elvégezni.
Cégünk akkreditált a

MSZ EN IS0 900I200Y

7asoitotM57 EN 150 14001 2005

certop
50 9(0» I$0 04001



mintavételezést cl tudjuk végzi.

(Akkreditálási okirat száma:
NAT-7-00 12/2009.)

A figyelő kutak mintázása és

tisztítószivattvúzása során az
MSZ 21464/l 998-ban

foglaltaknak megfelelően járunk
el. A mintavételt megelőzően a

kutakban megmérjük a
talajvízszint nívóját. A

mintavételezésröl me2felelő
jegyzőkönyvet készítünk.

melyeket a későbbiek során
benyújttink a Hatóság részére.

A vizminták vizsgálatát csak
akkreditált laboratórium
végezheti.

A TVH-59528-6-1 1/2015
határozat alapján évente a

következő komponenseket kell
vizsgálni: pii. fajl.vez.kép..

ammónium. nitrát. klorid.
szulfát. bér. arzén. szelén. ólom.

nikkel. króm. réz. cink
kadmium..

Összefoglaló zárójelentés Az összefoglaló jelentés a 20 16-
elkészítése 2018. december 31. 2017-2018 évi mintavételezések

eredményei alapján történik. A 50.000
dokumentum 4 példányban
leadandó a Hatóság részére.

Végleges lezárás rekultivációs A végleges lezárás tervének
terve 2018. december 31. elkészítéséhez szükséges

felmérés valamint
közműegyeztetés elvégzését

400 000
követően elkészíthető a

tendokumentáció. A terv 3 pld
nyomtatott formában leadandó a

hatóság részre.

NISZ EN 150 9001 2009 /7 N
TanütztNIS? EN 150 14(1<11 2005

‘ceríop
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Ájánlatunk Összesen:
710 000.- Ft +ÁFA

Ajánlatunk tartalmazza. a jelentések. tendokumentációk Illetékes Hatósághoz való benyújtását.
valamint a dokumentációkkal kapcsolatosan felmerülő Hatósági ügyintézést.

Ajánlatunk nem tartalmazza a rekultivációs engedélyezési terv benyújtásakor felmerülő
illetékeket!

Az ajánlattal kapcsolatosan kérdésekben szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetöségeken.

Ügyintéző: Wittner Júlia
Telefon: -r36-30/622-8942
Faxszám: ±36-77/999-652
E—mail cím: wittner.juliaü rexterra.hu

KexTerraMegrendeleset e-rna,lben. faxszamon egyarant elfogadjuk! ÉpíIöpr Fővállalkozó ós
Környeeetvödolrni Seolg. kft.

6400 Kiskunhaias, Kossulh u. 27. kit. I.
Kelt: Kiskunhalas. 2016. október IS. Adószám 1250571 5-2-03

Cg: 0309108379

Tisztelettel:

ct::.2
Szilágyi Csaba

üavvezető

MsZ EN ISO YOOI 2009
MSZ EN ISO 110012005 ( Tns;Wt
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