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Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 23-
án 16.00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hívatal Oktatótermében

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

Meghívottak: Hegedűs Gáborné dr. címzetes főjegyző,
Viski Mihályné jakabszállási lakos

Jegyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa

Szabó György Róbert polgármester köszönti a megjelent meghívottakat, a lakosság
részéről megjelenteket. Megállapítja, hogy 6 fő képviselő jelen van, az ülés
határozatképes, azt megnyitja.

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

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

Szabó Mihály, bár a Polgármester Úr eiőzetesen kikérte a véleményemet, hogy ez a
két napirendi pont kerüljön-e a képviselő-testület elé, de most úgy gondolom, hogy
előtte a Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság tárgyalja meg és azután kerüön a képviselő
testület elé.

Szavazásra kéri a képviselőket a napirendre vonatkozóan.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi napirendet fogadja el:

1. Támogatási kérelem benyújtása a VP6-7.2.1 -7.4.1 .2-16 kódszámú „Külterületi
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” tárgyú pályázati
felhívásra
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

2. Közút jellegének megszüntetése (928. és 0158/171. hrsz-ú utakra
vonatkozóan)
Előadó: Szabó György Róbert polgármester
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3. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. évi
munkaterve
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

4. Polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Hegedűs Gábomé dr. cimzetes főjegyző

5. Bejelentések, megbeszélések egyeztetésre váró ügyek

a. Közterületfelügyelői pályázatról tájékoztatás
b. KEVITERV PLUSZ Kft. — Jakabszállás Község Onkormányzata

között folyó perről tájékoztatás
c. Piac helyszínrajz megtárgyalása
d. Szabóné Peregi Krisztina (6078 Jakabszállás, Dobó u. ii/a.) kérelme

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA;

Az 1. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert elmondja, hogy 2016. december 14. napján tartott rendkívüli
ülésen ismertették a VP6-7.2.1-7.4.1.2-i6 kódszámú „külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése” tárgyú pályázati felhívást, valamint a
konzorciumi formában való pályázás lehetőségét. Fülöpjakab község polgármestere
jelezte, hogy Fülöpjakab Község Onkormányzata a 2. célterűletre szeretne pályázni
konzorciumban önkormányzatunkkal. A pályázatíró kolléganő tárgyalt az árajánlatok
ügyében a tervezett eszközökre vonatkozóan. A mai napon érkezett egy árajánlat, de
nem arra az eszközre vonatkozik, amelyre ezt kérték. A Traktor Trade Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Pipacs u. 44.), ás az ODISYS Bt. (6000
Kecskemét, Könyves Kálmán krt. 109.) adtak árajánlatot az MTZ 892.2 erőgépre, a
gréderre, függesztett hidraulikus gémkinyúlású zúzóra vonatkozóan.

Szabó Mihály javasolja, hogy Kecskeméten a Solár Kft-től kérjenek árajánlatot, mert
a többi értékesitő megemelte az árait 500 e Ft-al.

Szabó György Róbert felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az ajánlati árak 120 napig
érvényesek. Az a kérdés, hogy a beszerzéskor melyik eszköz mennyibe kerül.

Konfár János elmondja, hogy a decemberi rendkívüli testületi ülésen elhangzott, hogy
január 6-ig kell benyújtani a pályázatot.

Tánczos László tájékoztatja, hogy január 6-án nyílt meg a pályázati felület és február
6-ig lehet benyújtani.
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Konfár János tudomása szerint azonos pontszám esetén a beadási Idő a döntő.
December elején ebben a kérdésben sok minden megtárgyalásra került.

Szabó György Róbert elmondja, hogy az akkori megbeszéléshez képest sokkal
részletesebb határozatot vár el a pályázati felület.

Tánczos László megkérdezi, hogy Fülöpjakab mire szeretne még pályázni?

Szabó György Róbert elmondja, hogy MTZ traktor, gréder, szárzúzó, fanyesedék
zúzó. Elfogadható ár esetén ezek az eszközök még beleférnének az árba. Fülöpjakab
kb. 3 M Ft önerőt tud biztosítani a projektre.

Tánczos László javasolja, hogy a faluban lévő mezőgazdasággal foglalkozó
vállalkozóktól érdeklődjék meg, hogy ezek a gépek alkalmasak-e a munkák
elvégzésére. Nehogy olyan hibába essünk, hogy semmire sem használhatóak. Azt ad
el egy gépkereskedő ebben a témában, amit akar. Le kell egyeztetni, hogy való-e
valamire?

Konfár János megkérdezi, hogy a zúzalékot felhasználják a faluban?

Szabó György Róbert elmondja, hogy nagy tűzterű kályha van a melegedőben, ahol
fel lehet használni.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy az összes összetermelt zúzalékot az önkormányzat
tudja-e hasznosítani?

Szabó György Róbert elmondja, hogy az attól függ, hogy milyen tél lesz. Hely van,
ahol el lehet helyezni a zúzalékot. Ha olyan sok összejön vevő is lesz rá, rászoruló
esetén is lehet hasznosítani. A fülöpjakabi Polgármester itt volt személyesen, és
fanyesedék zúzót is kér, ha belefér a pályázatba.

Konfár János megkérdezi, hogy milyen arányú a támogatottság?

Szabó György Róbert elmondja, hogy 25 % önerő biztosítása szükséges a beruházás
megvalósításához, minden vidékfejlesztési programban.

Szabó Mihály véleménye szerint Kunszállásnak is részt kellene venni a pályázatban.

Szabó György Róbert elmondja, hogy külön tud még pályázni plusz 10 M Ft-ra.

Tánczos László felhívja a figyelmet arra, hogy a testület tagjai között Is van
gépészmérnők. Megbeszélték-e vele a gépek minőségét?

Szabó György Róbert elmondja, hogy január elején a pályázatíró kolléganővel és
Kovács Bálint képviselővel egyeztetve kértek árajánlatot, hogy az adott gép adott
feladatra jó lesz-e?

Szabó Mihály felhívja a figyelmet arra, hogy Jakabszállás lesz a gesztor a
megállapodás értelmében.

Bukovszki Sándorné egyetért a javaslattal. Ha ezek a gépek beleférnek a pályázatba,
az megfelelő lesz, a szakemberekkel pedig egyeztetni kell a minőséget illetően.
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Kontár János szerint, ha elbírja a traktor a grédert, akkor nem kell tovább válogatni
az eszközökben.

Szabó György Róbert elmondja, hogy minél praktikusabb dolgot szeretnének
megvásárolni: p1. gallyazó, amely levágja az utak szélén lévő kinövéseket.

Tánczos László felhívja a figyelmet arra, hogy minél szélesebb annál nagyobb az
igénybevétele és nem elég üzembiztos.

Szabó György Róbert szavazásra kéri a képviselőket.

A képviselő4estület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/201 7. (I. 23.) határozata
Támogatási kérelem benyújtása a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” tárgyú pályázati
felhívásra

1. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
konzorciumi formában támogatási kérelmet nyújt be a VP6-7.2.1-
7.4.1.2-16 kádszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”
tárgyú pályázati felhívás 2. célterületére.

2. A konzorcium tagja Fűlöpjakab Község Onkormányzata.
3. Jakabszállás Község Onkormányzata a pályázatban

konzorciumvezetöként vesz részt.
4. A tervezett fejlesztés tárgya 1 db MTZ 892.2 típusú traktor, 1 db

MUMGEP FG 100 fűggesztett gréder, valamint 1 db Agrimaster
KN-240 függesztett szárzúzó beszerzése.

5. A gépek tervezett tárolási helye a 6078 Jakabszállás, Fetőfi
Sándor utca 14. szám alatti, 243. hrsz-ú ingatlan, tervezett
alkalmazási területük Jakabszállás, és Fülőpjakab községek
összes külterületi dűlőútja.

6. A beruházás összköltsége 15.880.556,- Ft, mely a következökből
tevődik össze:
- 1 db MTZ 89?.2 típusú traktor: bruttó 8.255.000,- Ft;
- 1 db MUMGEP FG 100 függesztett gréder: bruttó 5.461.000,-

Ft;
- 1 db Agrimaster KN-240 függesztett szárzúzá: bruttó

1 .443.99O Ft;
- tájékoztatási, nyilvánossági feladatok: bruttó 50.800,- Ft;
- projektmenedzsmenti feladatok: bruttó 669.766,- Ft.

7. Az igényelendő támogatás összege 11.910.417,- Ft.
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8. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
projekt megvalósításához 3.970.139,- Ft összegű Saját forrást
biztosít.

9. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy
az önkormányzati önerő összegét a 2017. évi költségvetésében
elkü I ö n íti.

10.A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó György Róbert
polgármestert, hogy a konzorciumi megállapodást kösse meg, a
pályázatot nyújtsa be és a szükséges nyilatkozatokat tegye meg.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: értelemszerűen

A 2. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné dr. címzetes főjegyző

Szabó György Róbert felkéri Hegedűs Gáborné dr. cimzetes főjegyzőt a közút
jellegének megszüntetése tárgyban a 928. és a 0158/171. hrsz-ú utakra vonatkozó
előterjesztés ismertetésére.

Hegedűs Gáborné dr. elmondja, hogy Borela Bt. által megvásárlásra kerülő
ingatlanon helyezkedik el a 928. hrsz-ú út, amely funkcióját vesztette a
telekösszevonás miatt, meg kell szüntetni. Az útügyi hatósági eljárást a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi
Főosztálya Utügyi Osztálya (6000 Kecskemét Széchenyi István krt. 19/A.) jogosult
lefolytatni. Az eljáráshoz mellékelni kell a képviselő-testület erre vonatkozó döntését.

Konfár János megkérdezi, hogy ez a terület az árajánlatban benne volt?

Hegedűs Gáborné dr., igen.

Szabó György Róbert szavazásra kéri a képviselőket.

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
212017. (I. 23.) határozata
Közút jellegének megszüntetése (928. hrsz-ú útra vonatkozóan)

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta a közút jellegének megszüntetésére
vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület Úgy dönt, hogy Jakabszállás Község
Onkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő
jakabszállási 928. hrsz-ú kivett, közút megjelölésű 5741 m2
nagyságú ingatlan közút jellegét megszünteti és kivett,
beépítetlen területté nyilvánítja, mely ezt követően az
önkormányzat forgalomképes vagyonát képezi.
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A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó György Róbert
polgármestert, hogy az L fokú útügyi hatósági eljárás
lefolytatása érdekében nyújtsa be a kérelmet a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hiyatala
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya Utügyi
Osztályához (6000 Kecskemét Széchenyi István krt. 19/A.)
és tegye meg az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatokat.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

Hegedűs Gáborné dr. elmondja, hogy a Sutasornál vannak területei a kérelmezőnek,
ahol az önkormányzati út — 528 m2 - beleékelődik a területébe. Ahhoz, hogy ez
megvalósuljon, a rendezési terv módosítása megtörtént. Hatályba is lépett. Itt Is
ugyanaz az eljárás, hogy mellékelni kell a képviselő-testületi határozatot az útügyi
hatóságnak, és utána lehet eladni a kérelmezőnek.

Szabó Mihály megállapítja, hogy amennyiben értékbecslést kell csináltatni, annak a
költsége 45 e Ft.

Tánczos László elmondja, hogy a 0158/32-33-as terület nem a kérelmezőével
szomszédos. A 38- és 170-es között ő a szomszédja, de az előzőknél nem. Nem
biztos, hogy az ő tulajdonába kell, hogy kerüljön. Mi jogon kap olyan csikot, amihez
nem ő a tulajdonos. A másik kettőhöz kellene csatolni. Az utak O aranykoronásak. Az
a meghatározó, igy hogyan lehet értékesíteni?

Hegedűs Gáborné dr. elmondja, hogy ha megváltoztatják az út besorolást, utána már
lehet értékesíteni a területet.

Szabó György Róbert kinyomtatja az ingatlanra vonatkozó térképszelvényt és
megállapítást nyer, hogy a kérelmező a saját ingatlanán elhelyezkedő utat igényli,
amely nem tartozik szomszédos ingatlantulajdonhoz.

Szabó György Róbert szavazásra kéri a képviselőket.

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3/2017. (I. 23.) határozata
Közút jellegének megszüntetése (0158/171. hrsz-ú Útra vonatkozóan)

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta Nagy Jánosné Kecskemét, Burga u. 1. sz.
alatti lakos kérelmét és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzat
kizárólagos tulajdonában lévő jakabszállási 0158/171.
hrsz-ú kivett, út megjelölésű 528 m2 nagyságú ingatlan
közút jellegét megszünteti és forgalomképessé nyilvánítja.
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Hozzájárul ahhoz, hogy Nagy Jánosné a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya Utügyi
Osztályán (6000 Kecskemét Széchenyi István krt. 19/A.)
hatósági eljárást kezdeményezzen az Út megszüntetésére
vonatkozóan az 1988. évi I. törvény 29. (7) bekezdése
szerint, e határozat alapján.

Amennyiben a 0158/171. hrsz-ú ingatlan forgalomképes
lesz, kifejezi azon szándékát, hogy a területet értékesíti
Nagy Jánosné — szomszédos ingatlan tulajdonos — részére.

Az eljárással kapcsolatos minden költség Nagy Jánosnét
terheli.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó György Róbert
polgármestert, hogy az ügyben a szükséges
jognyilatkozatokat tegye meg.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 3. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert ismerteti Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-
testülete 2017. évre vonatkozó munkatervét.

Hozzászólás nem volt.

Szabó György Róbert szavazásra kéri a képviselőket.

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő4estülete
412017. (I. 23.) határozata
Jakabszállás Község Onkormányzata Képviselő-testűlete
2017. évi munkaterve

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
2017. évre vonatkozó munkatervét a melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: folyamatos

Forczekné Tóth Csilla alpolgármester szavazásra kéri a képviselőket, arra
vonatkozóan, hogy a munkatervben szereplő, polgármester által előre tervezett
szabadság napjaival kapcsolatban egyetértésüket fejezzék ki.
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Szabó György Róbert kijelenti, hogy személyes érintettsége miatt nem kíván részt
venni a szavazásban.

A képviselő-testület 5 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
512017. (I. 23.) határozata
A Polgármester 2017. évre tervezett szabadságai

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Polgármester 2017. évre tervezett szabadságát a
munkatervben szereplő tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Hegedűs Gáborné dr. címzetes föjegyző
Határidő: folyamatos

A 4. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné dr. címzetes főjegyző

Szabó György Róbert átadja a szót a jegyzőnek.

Hegedűs Gáborné dr. ismerteti a Polgármester illetményének megállapítására
vonatkozó előterjesztést.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy a megemelt illetményre kap-e az önkormányzat
központilag támogatást?

Hegedűs Gáborné dr. elmondja, hogy törvény írja elő az összeg megállapításának
módját. Testületi határozat is szükséges róla. A finanszírozás tekintetében december
31-én és január 1-én érvényes illetmény különbözetére kap az önkormányzat állami
támogatást az adóerő-képesség figyelembevételével. A támogatás mértéke még nem
ismert.

Tánczos László megkérdezi, hogy az önkormányzatnál ez hogyan működik?

Hegedűs Gáborné dr. tájékoztatja, hogy az elveket tudja ismertetni, konkrét adatokat
jelenleg nem tud mondani.

Hegedűs Gáborné dr. felkéri az alpolgármestert a szavazás lebonyolítására.

Szabó György Róbert kijelenti, hogy személyes érintettsége miatt nem kíván részt
venni a szavazásban.

Forczekné Tóth Csilla szavazásra kéri a képviselőket, a polgármester illetményére
vonatkozóan.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
6/201 7. (I. 23.) határozata
Polgármester illetményének megállapítása
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Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. Január 1-től Szabó György Róbert főállású
polgármester havi illetményét az alábbiak szerint állapítja
meg:

illetmény: 548.444.-Ft

költségtérítés: 82.267.-Ft

nyelvvizsga pótlék: 12.600.-Ft

Összesen: 643.300.-Ft

Megilleti továbbá a polgármestert a mindenkori
költségvetési törvény felhatalmazása alapján elfogadott
önkormányzati rendeletben a köztisztviselőkre
megállapított bankszámla-hozzájárulás és cafetéria
Juttatás.

Az 5. napirendi pont bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró
ügyek

Szabó György Róbert tájékoztatja a képviselőket, hogy a közterület felügyelői
pályázatra egy porteleki — Jászberény kömyékéről - jelentkező volt, akivel
személyesen is tárgyaltak. Helyi lakos nem jelentkezett az állás betöltésére. A
jelentkezőnek minden végzettsége megvan az állás betöltéséhez. Agilis fiatalember,
aki vállalná az átjárást is napi szinten. Jelenleg közterület-felügyelöként dolgozik napi
12 órában. Egyik héten 4, a másik héten 3 munkanapjuk van. Az utazási költség
nagyon magas lehet, ha napi S órában kerülne foglalkoztatásra. Megkérdezte az
érdeklődőt, hogy részmunkaidö érdekelné-e? Igen. Javasolja részmunkaidős
foglalkoztatásban alkalmazni 2017. december 31-ig.

Szabó Mihály nem Javasolja a foglalkoztatást ilyen feltételekkel.

Kontár János megállapítja, hogy 60 e Ft lenne a munkabére, a kafetéria %-e, valamint
a munkába Járás illeti meg.

Szabó György Róbert tájékoztatja, hogy a munkába Járás költsége kb. 15 e Ft.
Felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázati feltételeknek meg kell felelni, mert különben
visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot. Jelzi, hogy szerinte is Jobb
lenne helybelit alkalmazni erre a munkakörre, de eddig nem jelentkezett senki sem a
feladat ellátására.

Bukovszki Sándorné javasolja, hogy határozott időre a legrövidebb időre
alkalmazzák a jelentkezőt.

Kontár János egyetért a javaslattal.
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Szabó György Róbert — a képviselő-testület véleményének figyelembe vételével -

megbízza a jegyzőt a szükséges adminisztrációs teendők elvégzésével. A közterület
felügyelőt határozott időre 6 hónapra alkalmazzák.

Szabó György Róbert tájékoztatja a képviselőket, hogy a Zrínyi utcában a piactér
melletti parkolót át kell tervezni. A tervező asszonnyal időpontot kell egyeztetni,
hogyan lehet megoldani a kialakult helyzetet. A pályázatban kötelezően kialakítandó
legalább 10 db parkoló, 2 db mozgáskorlátozott is szükséges. Valószínű, hogy
egyirányú forgalmi rendet kell kialakítani. Hatékony lesz az éjszakai világítás is, amely
rendelkezésre áll jelenleg is a parkban. A megbeszélés alkalmával értesítsen-e
valakit?

Szabó György Róbert tájékoztatja a képviselőket, hogy a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala 2016. december 7-én ellenőrzést végzett
a Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ által, Jakabszállás község
területén biztosított szociális étkeztetés tárgyban. Az étkeztetésre vonatkozó
táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendelet minden életkorra, valamint
minden étkeztetési típusra vonatkozóan részletes iránymutatást határoz meg, amelyet
az ajánlásukban az általános irányelveken túl a Rendelethez viszonyították az általunk
biztosított étkezések tápanyag tartalmát, összetevőinek mennyiségét. Az étkeztetésre
vonatkozóan ajánlást tettek az idősek étkeztetésére vonatkozóan a véleményezésük
5. oldalán. Megállapításuk szerint az idősekre vonatkozó nyersanyag norma alatta van
a rendelet által megállapított értéknek. Ez a körülmény is alátámasztja az étkezési
térítési díj emelésére vonatkozó előterjesztést. A nyersanyag normát felűl kell
vizsgálni.

Szabó György Róbert tájékoztatja a képviselőket az Izsák-Kom Kft.
hulladékgazdálkodással kapcsolatos informális megbeszéléséről. A hulladékszállítás
a továbbiakban is megmarad. Az Izsák-Kom Kft. alvállalkozóként végzi tevékenységét.
Várhatóan a Duna-Tisza közének településein 2017. évtől kezdődően egy
hulladékkezelő Közszolgáltató maradna.

Szabó György Róbert tájékoztatja a képviselőket a Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017.
évre vonatkozó 200 e Ft összegű támogatási kérelméről. Az összeg a 2017. évre
tervezett költségvetésbe kerül betervezésre.

Szabó György Róbert ismerteti a Dobó utca ii/a. szám alatti lakos kérelmét, aki nem
kap használatba vételi engedélyt a hatóságtól, mert az utcában 100 m-en belül nincsen
tűzcsap. Elmondja, hogy a költségvetésben a beruházások részben van erre a célra
tervezve összeg. Előírás szerint 100 m-ként kellene kiépíteni tűzcsapot.

Bukovszki Sándorné megkérdezi, hogy mennyibe kerül egy tűzcsap kiépítése?

Szabó György Róbert elmondja, hogy kb. 500 e FVdb.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy ez lakóházra vagy vállalkozásra vonatkozik?

Szabó György Róbert tájékoztatja, hogy ez az előírás vonatkozik a magánlakásokra,
vállalkozásokra egyaránt.
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Szabó Mihály nem ért egyet ezzel a törvényi előírással.

Szabó György Róbert elmondja, hogy 3 árajánlatot kér a tüzcsapok kiépítésére, a
Bácsvíz Rt-től, az Alföldvíztől, és a Kiskunvíztől.

Szabó György Róbert tájékoztatja a képviselőket, hogy az Óvoda utca és a Petőfi
Sándor utca kereszteződésében — a Kiss ABC előtt - a tavasz folyamán virágládák
kerülnek kihelyezésre. Javasolja az Ovoda utca mindkét végére Behajtani tilos táblák
kihelyezését.

Konfár János megkérdezi, hogy saját hatáskörben megoldható, vagy engedélyt kell
kérni a Közúttól a táblák kihelyezésére.

Szabó György Róbert tájékoztatja, hogy az Út önkormányzati tulajdonban van, ezért
saját hatáskörben kihelyezhetőek a táblák.

Szabó György Róbert tájékoztat a Keviterv Plusz Kft. és Jakabszállás Község
Önkormányzata között folyó per állásáról.

Szabó György Róbert javasolja, hogy a településen homoktárolák kerüljenek
kihelyezésre a jegesedés ellen.

Konfár János megkérdezi, hogy a szennyvíz telepen történt-e elfagyás a januári
tartós és rendkívüli hidegben.

Szabó György Róbert elmondja, hogy nincsen tudomása róla. Telefonon felhívta a
kezelőt, majd kihangosította a telefont, melyet a képviselők is hallottak.

Szabó György Róbert bejelenti, hogy a szociális tüzifa elfogyott.

Néhány szociálisan rászoruló család helyzetét érintőlegesen tárgyalták.

Bukovszki Sándorné tájékoztatja a képviselőket, hogy a Bursa Ösztöndíjpályázatokat
az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta.

Szabó Mihály elmondja, hogy decemberben a Petőfi Népében olvasta, hogy az
önkormányzat belépett a foglalkoztatási paktumba. Erről nem kaptak semmilyen
tájékoztatást.

Szabó György Róbert elmondja, hogy Jakabszállás Község Önkormányzata ebben
a vonatkozásban Kecskeméthez csatlakozott. A támogatást a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya kapja. Kötelezően csatlakozni kellett
valahová.

Tájékoztató anyagként kiosztásra került az iskola intézményvezetöjének levele,
valamint a 2017. évi költségvetési tervezet.

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

Szabo György Róbert t’ Hedűs Gáborné dr.
polgármester ‚5 címzetes főjegyző
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Jakabszállás Község Polgármestere
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Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. január 23-án hétfőn 16.00 órai kezdettel

ülést tart a Polgármesteri Hivatal oktató termében, melyre meghívom.

Napirendi pontok:

L Támogatási kérelem benyújtása a VP6-7.2.1-7.4.1.2-l6 kódszámú „Külterületi helyi közutak
fej lesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges
erő- és munkagépek beszerzése” tárgyú pályázati felhívásra
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

2. Jakabszállás Község Önkormányzata piaci alapon működő bérlakás és egyéb építményei
bérleti díjának megállapítása
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

3. Élelmezést nyújtó intézmények térítési díjának felülvizsgálata
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

4. Közút jellegének megszüntetése (928. és 0158/171. hrsz-ú utakra vonatkozóan)
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

5. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. évi munkaterve
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

6. Polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Hegedűs Gáborné dr. címzetes főjegyző

7. Bejelentések, megbeszélések egyeztetésre váró ügyek

a. Közrerületfelügyelői pályázatról tájékoztatás
b. KEVITERV PLUSZ Kft. — Jakabszállás Község Onkormányzata között folyó

perről tájékoztatás
c. Piac helyszínrajz megtárgyalása
d. Szabóné Peregi Krisztina (6078 Jakabszállás, Dobó u. ii/a.) kérelme

Jakabszállás, 2017. január 20.

- ..

zabo Gyorgy Robert
- .- polgarmester

6078 Jakabszállás, Pctöfi Sándor u. 14.
76/58 1-800 Fax: 76/581-802, + 36209392398

polgarmcswr@jakabszallas.hu



JELENLÉTI ÍV

Jakabszállás Község Önkormányzata képviselő-testülete
2017. január 23-án 16.00 órakor tartandó testületi ülésre

1. Bukovszki Sándorné

- l— -

2. Forczekné Tóth Csilla

3. Konfár János

4. Kovács Bálint

5. Szabó György Róbert polgármester Y2-
6. Szabó Mihály LW)- ..

7. Tánczos László ....J H.

MEGHÍVOTTAK:

8. Hegedűs Gáborné dr. címzetes főjegyző 4’4—.(.c>

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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ELÓTEMESzTÉs

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. január 23. napján tartandó ülésére

1. napirend

Tárgy: Támogatási kérelem benyújtása a VP6-7.2. 1-7.4.1.2-16 kódszámú „Küíterületi helyi
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, áLlapotjavításához, karbantartásához
szükséges erö- és munkagépek beszerzése” tárgyú pályázati felhívásra.

Tisztelt Képviselóttestület!

A 2016. december 14. napján tartott rendkívüli ülésen dr. Faragó Helga kolléganőmmel ismertettük
a VP6-7.2.l-7.4.1.2-16 kódszámú .‚Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához. karbantanásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” tárgyú
pályázati felhívást, valamint a konzorciumi formában való pályázás lehetőségét.

Fülöpjakab község polgármestere jelezte, hogy Fülöpjakab Község Önkormányzata a 2. célterületre
szeretne pályázni konzorciumban önkormányzatunkkal.

Előzetes egyezteréseink szerint Jakabszállás Község Önkormányzata MTZ-1025.5 típusú traktort és
MUMGEP FG 200 fűggesztett grédert szerezne be, Fülöpjakab Község Önkormányzata pedig
Zappator DZ3 60 T125 típusú hidraulikus karos rézsűvágó adaptert olajhűtő berendezéssel,
vaLamint cserjevágó fejet.

A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó árajánlat szerint az MTZ-1025.5 típusú traktor
bruttó 11.303.000,- Ft-ért, a MUMGEP FG 200 függesztett gréder pedig bruttó 7.594.600,- Ft-ért
szerezhető be.

Kötelezően megvalósírandó, önállóan nem támogatható tevékenység a tájékoztatással,
nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. Javaslom, hogy erre bruttó 63.500,- Ft
összeget tervezzűnk.

A Fülöpjakab Község Önkormányzata által beszerezni kívánt munkagépek bruttó 9.156.700,- Ft-ba
kerülnek, mely összeg támogatástartalma 7.325.360,- Ft. Önkormányzatunknak 12.674.640,- Ft
támogatást marad, melyhez 6.286.460,- Ft önerőt kell biztosítanunk.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a hozza meg a szükséges
határozatot.

A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Jakabszállás, 2017. január 5.



Határozati javaslat:
‚Jakabszállás Közsé2 Onkormányzata Képviselő-testületének
.32017. (1.06.) határozata

1. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete konzorciumi formában támogatási
kérelmet nyújt be a VP6-7.2.l-7.4.l.2-t6 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése” tárgyú pályázati felhívás 2. célterületére.

2. A konzorcium tagja Fülöpjakab Község Önkormányzau.
3. Jakabszállás Község Onkormányzata a konzorciumvezetői felkérést elfogadja. -

4. A tervezett fejlesztés tárgya I db MTZ-1025.5 típusú traktor és 1 db MUMGEP FG 200
függesztett gréder beszerzése.

5. A gépek tervezett tárolási helye a 6078 Jakabszállás, Petőfl Sándor utca 14. szám alatti, 243.
hrsz-ú ingatlan, tervezett alkalmazási területük Jakabszállás, és Fülöpjakab községek összes
külterületi dűlöútja.

6. Jakabszállás Község Önkormányzata a projekthez kapcsolódóan a tájékoztatással,
nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségeket önerőbő] teljesíti.

7. A beruházás összköltsége 18.961.100,- Ft, mely a következökből tevődik Össze:
- 1 db MTZ-1025.5 típusú traktor: bruttó 11.303.000,-Ft;
- I db MUMGEP FG 200 függesztett gréder: bruttó 7.594.600,- Ft;
- tájékoztatási, nyilvánossági feladawk: bruttó 63.500,- Ft.

8. Az igényelendő támogatás összege 12.674.640,- Ft.
9. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a projekt megvalósításához

6.286.460,- Ft összegű saját forrást biztosít.
10. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati önerő

összegét a 2017. évi költségvetésében elkülöníti.
11. A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó György Róbert polgármestert, hogy a pályázatot

nyújtsa be és a szükséges nyilatkozatokat tegye meg.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

% Á
Jakabszállás, 2017. január 6.

(j f’ Szabó György Róbert
-‚ polgarmester



Traktor Trade
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6800 Hódmezővásárhely, Pipacs u 44.

Feladő: Címzett:
Traktor Trade Kft. Név: JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Ügyintéző: Ozgyin Balázs Cím; 6078 Jakabszállás, Petöfi Sándor utca 14.
Tel.: 62/242-063 Tej.: 76/382-145/101
Mobil; ±30/4882606 Kapcsolattartó: Szabó György Róbert p.m
Email: infoiIrckfl.hu Email: farago.helgajakabszállás.hu
web: www.traktortrade.hu Adószám: 15736338-2-03
Adószám:23 128255-2-06 Tárgy: Arajánlat

Hódmezővásárhely Dátum: 2017.01.18 I Oldal: 2

Tisztelt Polgármester Úr!

Egyezlelésünkre hivatkozva elkészítettem a megbeszélt erögép ajánlatát.

1.) MTZ 892.2 erőgép

Tulajdonság MTZ 892.2 traktor
MÁRKA BELARUS MTZ
Munka specifikus teljesítmény (LE) 90
Névleges teljesítmény (LE) 90
Motor D-245,5
Hengerek száma 4
Hűtés folyadék
Kormányzás Hidrosztatikus.
Danfoss működési elvű
szivattvúval
Hossz (mm) 4095
Szélesség (mm) 1970
Hajtásmód 4x4
Tengelykapcsoló száraz. eavtárcsás
Sebességváltómű mechanikus fokozatváltós
Sebességfokozatok száma 18 / 4
Fékberendezés típusa száraz, tárcsafék,
mechanikus. Pótkocsi fék
egvvezetékes légfék
Hidraulika emelőképesség (kg) 3500
Maximális nyomás (bar) 200
Szivattyú szállítás (l/perc) 45
Tengelvtávolság (mm) 2450
Magasság vezetőfúlkével (mm) 2785
Vontatható össztömeg (kg) átmenő fékkel: 18.000 kg
Haladási sebesség előre
(km/h)2g55-40



Traktor Trade
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6800 Hódmezővásárhely, Pipacs u 44.

Gumiméret elől 360170R24
Gumiméret hátul 18,4R34

Mennyisége: I db
VTSZ:8701
2016-os gyártású, Új gép

Fölszereltség: orrsúlyl 0x45 kg, vonópad, szerszámos zsák, műszaki vizsga, keréksúly,
hidraulika segédemelő
A gép forgalmival és rendszámmal rendelkezik.

Eladási ára nettó: 6.200.000 Huf

Áfa összege: 1.674.000 Huf

Eladási ára Bruttó: 7.874.000 Huf

Ajánlat érvényessége: 120 nap
Garancia: 2 hónap

Reméljük ajánlatunk versenvképesnek, bizonyul, és mielőbb megtisztel megrendelésével.
Bármilyen további információval kapcsolatban állunk rendelkezésére.

Tisztelettel:
Ozgvin Balázs
ügyvezető

flaktor Wad JUt.
6800 U. 44.

$zIsz,: 10400 -5 ‚80.65661000

Az erőgép alkalmas bármilyen nemű munkagép üzemletetésére.



Traktor Trade
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6800 Hódmezővásárhely. Pipacs u 44.

Feladó: Címzett:
Traktor Trade Kft. Név: JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Ügyintéző: Ozgyin Balázs Cím: 6078 Jakabszállás, Petöfl Sándor utca 14.
TeL: 62/242-063 Tel.: 76/382-145/101
Mobil: +30/4882606 Kapcsolattartó: Szabó György Róbert p.m
Email: info??:trckít.hu Email: farago.helgajakabszá1lás.hu
web: www.trakÉorlrade.hu Adószám: [5736338-2-03
Adószám:23 128255-2-06 Tárgy: Árajánlat

Hódmezővásárhely Dátum: 2017.01.19 Oldal: 4

Tisztelt Polgármester Úr!

Egyeztetésünkre hivatkozva elkészítettem megbeszélt gépek ajánlatát.

VTSZ:8429
2016-os gyártású. új gép

Eladási án nettó: 4.100.000 Huf

Áfa összege: 1.107.000 Huf

Eladási ára bruttó: 5.207.000 Huf

Mennyisége: 1 db

Általános jellemzők



Traktor Trade
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6800 Hódmezővásárhely, Pipacs u 44.

Á gép hidraulikus vezérléssel és túlterhelés elleni mechanikus leszabályozással (a simítólap kifordulásáról egy
két ponton beszúrt edzett nyirócsapszeg gondoskodik) rendelkező profi, kiforrott útkészitő gréder. Utprofil
kialakitásán túl alkalmas padkák lenyesésére, és h6 eltakaritására is. Onkormányzati ügyfelek üzemeltethetik
akár Saját MTZ erőgéppel, de helyi termelőkkel való koaperáciában nagyobb erögépre is adaptálható, Hosszú
távon páratlanul költséghatékony: Eyszeri beruházással évtizedeken keresztül megoldja az útkarbantartás
problémáját, fenntartási és üzemeltetési költsége alacsony. ami nem elhanyagolható íbleg a kommunális
szegmens számára. Ez a munkagép úev minőségben, mint tartósságban és üzemeltetési körülményeit tekintve
nem összehasonlitható a piacon kapható hasonló Vagy alacsonyabb árszínvonalú talajegyengetökkel,
gréderekkel.

Müszaki alapadatok
Gépkapcsolás módja; hátra kat. II.
Tömeg: 930 kg.
Hossz: 3.700 mm.
Szélesség: 2.720 mm. (oldalhatároló lapokkal együtt)
Magasság: 1.610 mm.
Rézsűszög állítás: 140.

Hidraulikus oldalkitolás: 1.000 mm. (fokozatmentesen mindkét irányba)
Néveleges telj- igény: 60-120 Le.
Vezérlés: 3 pár kihelyezett szelep hátul a traktoron.

Szerkezeti elemek
Hárompont közepére pozícionált vastag gerendaszerkezet, melyhez csatlakozik egy párhuzamos megvezetőrúd
a paralelogramma alakú oldaliránvú kitolás biztosítása érdekében. Ezáltal lehetséges a padkaterűleten történő
munkavégzés . A gép vázszerkezete a piacon kapható legjobb minőségű acélból kerül összehegesztére.
Varratonként 3 soros hegesztés. A fliggesztő csapszegek 42CrMo4-es anyagmiöségből készülnek. Az erőátviteli
pontok SELFOIL szinterbronz perselyekkel erösitettek, Bondioli8Pavesi munkahengerek 250!300 mm
lökethosszal. Levegös szinttartó kerekek egymástól 1.000 mm-re, alkalmazott kerékcsapágyak: 6007/2RS,
6208/2RS, 6209/2RS. A lap nyesöéle 6, egyenként 450 mm-es tagból áll össze, mindegyik keményfémmel
felhegesztett mindkét oldalon (átforditható) 55-60 HRC-re. Alkalmazott hozaganyag: CastoMag 45351 EN
14700-S FeL Felhasznált hidraulika olaj: MOL OH HM46

Gréder vezérlő egység
A gréder 3 db kétirányú munkahengerrel fblszerelt, melyek biztosítják a rézsűszög beállitását (ezáltal képes
bogárhátas utat készíteni, hogy a lehető legrövidebb távon lefollyon a víz az útfelületről), fokozatmentes
oldalkitolást mindkét irányba (így lehet padkaterületen dolgozni, anélkül, hogy ez erögépnek le kellene térnie
az útról; mely nagyon fotos munkanem, ugyanis az út tartósságának alapvetö ismérve az, hogy a víz le tudjon
folyni az útról), valamint a fokozatmentes mélységbeállítást. Ez utóbbi egy hátsó keresztre szerelt csuklóponton
keresztül emeli vagy süllyeszti a gép vázszerkezetét ezáltal a simítólap fogásmélységét. Munkaspecifikus
teljesítmény: feltételezve, hogy egy min. Le igényt kielégítő 60 Le-s erögép üzemelteti az eszközt, kiképzett
gépkezelővel, megfelelő külső körülmények között, átlagos talajszerkezetet, nedvességtartalmat és kötöttséget
figyelembe véve a gépkapcsolat útjavitáskor óránként 2-4 km utat, karbantartáskor 10-12 km utat képes
gréderezni egy munkamenetben.

További fólszereltség
8 db karbidhegyű lazítókarom (CastoMag 45351) a földút gréderezés előtti fellazításához; 2db merőleges
oldallaphatároló 42CrMo4-es anyagból keszült csapszeggel mellyel megadható a konkrét teritési szélesség,



Traktor Trade
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6800 Hódmezővásárhely, Pipacs u 44.

úttükörbe martaszfalt vagy zúzottkö beépitéséhez; I sorozat azaz 2X1 .350 mm széles Continental gumilap
laposacél felfogatással, csavarokkal hó eltakarításához szilárd útburkolaton.

2.) SC DS4O-45 függesztett hidraulikus gémkinyúlású zúzó

Oldalkinyúlás: 4.500 mm, Tömeg: 980 kg, Munkaszélesség: 1.000 mm, A gép befoglaló méretei:
2.150x1.800x1.690 mm. Rotor fordulatszáma: 3.000 fiperc, Kardántengely fordulatszáma: 540 fiperc,
Névleges teljesítmény-igény: 80-120 Le, Munkaspecifikus teljesitmény: zúzandó anyag sűrűségétől és
átmérőjétől függően: 1000-1500 fmlh. Fej szög: 330°, Független hidraulika rendszer- hidr. olaj
mennyisége 1401, Nagy hőcserélő képességű levegőlolaj hőcserélő rendszer, Arányos szeleppel
felszerelt hidraulikus vezérlőtömb, Elektronikus vezérlőegység a fülkében akarok és a fej
mozgatásához, Szorzómű GR3 nyomaték átvitel, 90°-ban elforditható középoszlop biztonsági szeleppel
felszerelve, Edzett perselyek és csapok minden csuklópontnál, Két helyzetben állítható átm. 140-re
csapágyazott görgő, A gépváz és géposzlop a karok és csuklók DOMEX rozsdamentes acélból
készültek, az 1000-es tipusú vágófej hátsó csatlakozással és szijhajtással felszerelt, A vágófejen védő
gumiütközők elől és hátul, Traktorhoz rögzítő rudak, Hátsó lökháritó világitással felszerelve,
Kardántengely, A vágófej csapágyazása Iabirinttömltéssel van felszerelve. A munkagép rendeltetését
tekintve alkalmas a padkaterületen és árkok rézsűjén, fenekén a benőtt bokrok, szárnövekvények
zúzására, tisztítására átm. 70 mm-Ig, ezáltal tisztitható és rendszeresen karbantadható az utak szerves,
elválaszthatatlan részét képző padka és árokterület.

Mennyisége: 1 db
VTSZ:8433
2016-os Qvártású. új gén

Eladási ára nettó: 5.000.000 Huf

Áfa összege: 1.350.000 Huf

Eladási ára bruttó: 6.350000 Huf

-t



Traktor Trade
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6800 Hódmezővásárhely, Pipacs u 44.

Reméljük ajánlatunk versenyképesnek, bizonyul, és mielőbb megtisztel megrendelésével.
Bármilyen további információval kapcsolatban állunk rendelkezésére.

Tisztelettel:
Ozgyin Balázs
ügyvezető

Traktor Tr d ICft.
6800

Hádrzi7tacsu.44.
Szlasz,: 1040C ‘80-6566100°



JkL5z.: IIG_029_1 7

ÁRAJÁNLAT

Ajanlaikéró nee: JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ajanlatkárú címe. 6078 Jakabszállás, Felüti Sándor utca 4,

Aiúii!aikérodúszáma; 5736338-2-03

Ajanlatie’ ű test ODISYS Bt.

;\idnhal1cö elme: 6000 Kecsketmt. Kőnyvc Kálmán kn. 09.

Anlaiicvö ad6s2átn 2i509975—2-13

Ajáilal Áre.3: ORSI RIO 580 VIP
Kiadas, rc: mcnnyiscec. nivnúkeg»úee: I db
Az rr62éfl rénicies müznki jellemzői
at titkai méretei 790 k2. kin’úts:.5S0 Cm

1» min lcge leijesiimnye: .0 Le
e)ii mnkaspeci fiktis leljcsítrnén’ e: 3 km it

d) rem:delmctése funkcioja: Rzaiikasza
Msmka’tzt° fej: 105 cm. szárzúzó fej.
Fej dllnthclnsé$: 230°
Vezertes boden
K:trJánteng2I
Oolló l,dnulikarendszcrrL’l rendelkezik a p. a tr3korröl csak cr TLT hajtás szükséges.
Kicmts7ilü olajliútövel felszerelve.
Adupter; 11) cm s7ár;tImnúrÖi használható gallazó fej. 155 cm
K üzuti s I laLtítas

Alánlati r:
NeItö ajánlati ár: 5300000,- Fi
ÁFA: 1331000,-Fi
SruI(ö ojánlali ár: 6731 000,- FI
zjnIy ;ténzncnie: forint

Á; anij;mala en CnN cssee; 120 nap.

Kelt KcLenieL. 201 7. januJr 6.

o;lcItrL

‚ : r”<tJ,

1/1



IkIsz. HG_028_l 7

Aiánlaikérö neve JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ajjnbtkrö cime; 6078 Jabs,Ilás, PciőO 5á:iiiur u:ca 4.

jukikrÓ adtszán: 15736338-2-1)3

Aj3n klieva ncvc: (3D 15V S Ik

Aánljnevö CÍflW 6(100 Kecskemét Könyves Kálmán kit 109.

Ajánlaite Ó d6száma. 21 509975-2-13

Ajánlai Iürca MTZ 292.2
K atlási elel rwnn sege, nerikey sege: I db
Az orőcép részletes műszaki jellemzői
al tizikai nireiei: 120240380 cm: 651) kg;
bI nú’ letes Ichesílmenye: 90 Le
eJ niu:ikapccslikus eljesli mtnyc: 90 Le
di iiuIvIletcc run L ója I RAKTOR

• lotor D-24 5 iurbtilbltöliös 9i L E; notorüirdulat: 1800 fnrd’ min
• Fnrejnnonudk: 351 Nm: IIcn;eriMaralüin 3750cm)
• Fajlaios Ioga;Ias: 229c k\V Ii
• Tene h kipcsolo: I iársás szár3z: SchválÓ: mechanikus
• IlaIadai ;ehessáu elcirz; 255- 43,9 kin h.hniramene: 535-9.10 kmh
• 1 LT’ 30 fl00i) min pL-re

• Hidras.lika en;előképcssér 3500 ke: llidrauhka max nyonlás: 200 bar: Siival’.u sz3lIiiikpesséc
35ii perc

• Talaj’ :1 liier
• r ciiec l:a: 1-i 5U::n:
• ji,sssusae I-lSÜrníi
• Srestsc: I 07L)inni
• Ma;assác: 2880min
• Ftirdiiliisi sugár: (i,3ni
• I öme. 3060kg
• \onialhaii Ossz(önieic: 17700kg
• Gnnuualnuncs elöl: 36070 R 23 hásul: 18,3 R 31
• Muisiaki sizsuzval
• Garancia: I és vscy I 000 üzemóm.

A ii niali ür:
Nelió njánlaii r: 6260000,-Fi
ÁFA: I 690 200.- FI
BrurIő a.)iuIti Űr: 7950200,- Ft
r.ujamhtt liurini.

ü árajinhur nuu\ essée. 120 nap.

Keli Ketskmtt 2017 január%.

1/1



Traktor Trade
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6800 Hódmezővásárhely. Pipacs u 44.

Feladó: Címzett:
Traktor Trade Kft. Név: JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAlA
Ügyintéző: Ozgyin Balázs Cím: 6078 Jakabszállás. Petöfi Sándor utca 14.
Tel.: 62/242-063 Tel.: 76/382-145/101
Mobil: +30/4882606 Kapcsolattartó: Szabó György Róbert p.m
Email: inöútrckRhu Email: farago.helga®jakabszállás.hu
web: %%\\%.trpLIr!r1dc I.: Adószám: 15736338-2-03
Adószám:23 128255-2-06 Tárgy: Árajánlat

Hódmezővásárhely Dátum: 2017.01.23 Oldal: 3

Tisztelt Polgármester Úr!

Egveztetésünkre hivatkozva elkészitettem a megbeszélt gépek ajánlatát.

1.) RT73H fanvesedékzúzó

Jellemzői:

• adagolás: 2 db hidraulikus bekúzóhenger

• aprítható ág átméró: max.200 mm

• vágókések szárna:4 db

• meghajtás: hidraulikus

• tömeg:320 kg

• végeredmény: 5 mm -5 cm fadarabok

Az aprítógépek a traktor hátsó hárompont üggesztö berendezéséhez csatlakoztathatóak és
egyszerű szerkezeti kialakításúak. A fúggesztett gépek az erőgép TLT-jéről csúszókuplungos
kardánnal kapják 3 meghajtást. A gép hajtása a traktor TLT-jéröl 540 ford/perc-nél történik.
A szilárd talajon álló aprítógép munka közben nem terheli teljes súlyával a trakton. Az
apritógép munka közben soha ne legyen a “levegöben,mert Így kőnnebben átveheti az erögép
rezgésétami befolyásolhatja a vágás pontosságát.
Mennyisége: I db
VTSZ:8436
2016-os giártású, Új 2n

Eladási ára nettó: 875.000 Huf

Áfa összege: 236.500 Huf

Eladási ára bruttó: 1.111.250 Huf



Traktor Trade
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6800 Hódmezővásárhely. Pipaes u 44.

Oldalkinyúlás: 4.500 mm, Tömeg: 980 kg, Munkaszélesség: 1.000 mm, A gép befoglaló méretei:
2.lSOxl.800x1.690 mm. Rotor fordulatszáma: 3.000 fíperc, Kardántengely fordulatszáma: 540 f!perc,
Névleges teljesitmény-igény: 80-1 20 Le, Munkaspecifikus teljesitmény: zúzandó anyag súrúségétől és
átmérőjétól függően: i000-1500 fmÍh. Fej szög: 330°, Független hidraulika rendszer- hidr. olaj
mennyisége 140 1, Nagy hócseréló képességű levegőíolaj hőcserélő rendszer, Arányos szeleppel
felszerelt hidraulikus vezórlőtömb, Elektronikus vezérlőegység a fülkében a karok és a fej
mozgatásához, Szorzómú GR3 nyomaték átvitel, 90°-ban elforditható középoszlop biztonsági szeleppel
felszerelve, Edzett perselyek és csapok minden csuklópontnál, Két helyzetben állitható átm. 140-re
csapágyazok görgó, A gépváz és géposzlop a karok és csuklók DOMEX rozsdamentes acélból
készültek, az 1000-es tipusú vágófej hátsó csatlakozással és szijhajtással felszerelt, A vágófejen védő
gumiütközók elől és hátul, Traktorhoz rögzítő rudak, Hátsó lökháritó világitással felszerelve,
Kardántengely, A vágófej csapágyazása labirinttömitéssel van felszerelve. A munkagép rendeltetését
tekintve alkalmas a padkaterületen és árkok rézsújén, fenekén a benőtt bokrok, szárnövekvények
zúzására, tisztitására átm. 70 mm-ig, ezáltal tisztitható és rendszeresen karbantartbató az utak szerves,
elválaszfliatatlan részét képző padka és ároktertilet.

Mcnnviséne: I db
VTSZ:8433
2016-os gyártású, új gép

Eladási ára nettó: 5.200.000 Huf

Áfa összege: 1404.000 Huf

Etadási ára bruttó: 6604.00 Huf

2j SScC DS4O-45 flggcsztctt hidraulikus gémkinyúlású zúzó



Traktor Trade
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6800 Hódmezővásárhely, Pipaes u 44.

Garancia: 12 hónap

Reméljük ajánlatunk venenvképesnek, bizonul, és mielőbb megtisztel megrendelésévcl.
Bármilyen további információval kapcsolatban állunk rendelkezésére.

Tisztelettel:
Ozgyin Balázs
ügyvezető

Traktor Tqdp JUt.
6800 H6dmqv/spíePipacs u. 44.

AdóJm11/2jl)fl-06
Sziasz,: 1o4ocsb-dz67éo6s661ooa

Ajánlat énénvessépe: 120 nap



Jakabszállási Pol2ármesteri Hivatal Jegyzője
6078 Jakabszállás. Petöfl Sándor u. 14.

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

Előterjesztés
Jakabszállás Község Onkormányzata Képviselő-testületének

2017. január 23-i ülésének 4. napirendi pontjához

Tárgy: közút jellegének megszüntetése (928. és 0158/171. hrsz-ú utakra vonatkozóan)

A helyi építési szabályokról szóló 13/2006. (X. 1.) önkormányzati rendelet 14/2016. (XII. 29.)
rendelettel történő módosításával lehetővé váll, hogy a Borela Bt. által megvásárlásra kerülő
belterületbe vont (918-tól 948. hrsz-ig tartó terület) a vásárló által kért módon összevonásra kerüljön.
(Mellékelve a változási vázrajz) Azonban a telkek között van egy közút a 928. hrsz-ú, melyet — mivel
funkcióját vesztette — meg kell szüntetni. Az útügyi hatósági eljárást a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya Utügyi
Osztálya (6000 Kecskemét Széchenyi István krt. 19/A.) jogosult lefolytatni. Az eljáráshoz mellékelni
kell a képviselő-testület erre vonatkozó döntését.

Fenti indokok alapján kérem az alábbi határozat-tervezet elfogadását.

Határozat-tervezet

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a közút jellegének
megszüntetésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

A Kepvtselo-testulet ugy dont, hogy Jakabszallas Kozseg Onkorrnányzata kizarolagos tulajdonaban
levo jakabszallasi 928. hrsz-u kivett, kozut megjelolesu 5741 m- nagysagu ingatlan kozut jelleget
megszünteti és kivett, beépítetlen területté nyilvánítja, mely ezt követően az önkormányzat
forgalomképes vagyonát képezi.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó György Róbert polgármestert, hogy az I. fokú útügyi
hatósági eljárás lefolytatása érdekében nyújtsa be a kérelmet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kecskeméti Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya Utügyi Osztályához (6000
Kecskemét Széchenyi István krt. 19/A.) és tegye meg az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatokat.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: Azonnal

Szintén a helyi építési szabályokról szóló 13/2006. (X. 1.) rendelet decemberi módosítása teszi
lehetővé, hogy külterületen (erdőterület és mezőgazdasági terület) a 19/A. * értelmében: „A hálózati
jelentőséggel nem rendelkező, külterületi utak, vízelvezető árkok vagy önkormányzati csatornák —

amennyiben egyéb érdeket nem sért — megszüntethetők illetve áthelyezhetők a telekalakítás általános
feltételeinek és az egyéb földügyi-, vízügy- és útügyi hatósági követelmények betartásával.”
(Mellékelve az ügyfél kérelme)

A fentiek alapján javaslom Nagy Jánosné (Kecskemét, Burga u. 1.) kérelmére vonatkozóan az alábbi
határozat-tervezet elfogadását.



Határozat-tervezet

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Nagy Jánosné Kecskemét,
Burga u. I. sz. alatti lakos kérelmét és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület Úgy dönt, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő jakabszállási
0158/171. hrsz-ú kivett, Út megjelölésü 528 m2 nagyságú ingatlan közút jellegét megszünteti és
forgalomképessé nyilvánítja. Hozzájárul ahhoz, hogy Nagy Jánosné a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya Utügyi
Osztályán (6000 Kecskemét Széchenyi István krt. 19/A.) hatósági eljárást kezdeményezzen az út
megszüntetésére vonatkozóan az 1988. évi L törvény 29. * (7) bekezdése szerint, e határozat alapján.

Amennyiben a 0158/t7 1. hrsz-ú ingatlan forgalomképes lesz, kifejezi azon szándékát, hogy a területet
értékesíti Nagy Jánosné — szomszédos ingatlan tulajdonos — részére.

Az eljárással kapcsolatos minden költség Nagy Jánosnét terheli.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó György Róbert polgármestert, hogy az ügyben a szükséges
jognyilatkozatokat tegye meg.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: Azonnal

Jakabszállás, 2017. január 18.

Hegedus aborne dr.
címzetes főjegyzö

1988. évi I. Iörvény
29. *(7) Közúl. közforgalom előle! nem zárt magánút létesítéséhez, korszerüsitéséhez (továbbiakban együtt: építés),
forgalom részére történő átadásához, megszüntetéséhez, elbontásához — mint fontos közérdekű és közcélú tevékenység
végzéséhez — a közlekedési hatósáir en2edélye szükséces. Az engedélyezési eljárások ügyintézési határideje 45 nap.
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2016 ÁPR 06. JAKABSZALLASKQZSÉGI
POLGÁRMESTERI HIVATAL

jakabszállás Község Polgármestere
‘n1 - DErkezett: tuiu A

Jakabszállás
Szám: . A5w/..Q(6

Petőfi Sándor U. 14.

I
6078

Tárgy: Vételi szándéknyilatkozat

Tiszteit Polgármester Úr!

A tulajdonomat képezi a Jakabszállás 0158/38 ás a 0158/170 hrsz külterületi mezőgazdasági
ingatlan. A részarány kimérések lezárulta után a z Ingatlanjaimhoz Vezető üt 0158/171 területű, út
megnevezésü ingatlan az Önkormányzat tulajdonába került.

Ez az űt kizárólag a 0158/38 hrsz ingatlan megközelítését szolgálja, az út mentén két oldalt is
azén tulajdonomat képező ingatlanok fekszenek. A birtokaim nyilvántartási állapotainak rendezésére
törekszem, valamint a vagyonbiztonságom előmozdítása céljából is szeretném, ha ez az út csak és
kizárólag a saját használatomba kerülne.

Szeretném kérni, hogy az út megvásárlásának feltételeirő! számomra tájékoztatást küldeni
szíveskedje nek.

Kecskemét, 2016. március 30.

Köszönettel:

\ .

Nagyándsné

Nagy Jánosné

H-6000 Kecskemét,

Burga u. 1.

Melléklet:

1. Kecskemét Megyei jogú Város (hasonló tartalmú levele)

/



Jakabszállás Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Képviselő-testületi ülések időpontjai
2017-ben

január 23. hétfő
február 13. hétfő
február 27. hétfő
március 27. hétfő
április 24. hétfő
május 29. hétfő (közmeghallgatás)
június 26. hétfő
július nyári szünet
augusztus 28. hétfő
szeptember 25. hétfö (közmeghallgatás)
október 30. hétfő
november 17., Vagy november24. (péntek) falugyűlés
november 27. hétfő
december II. hétfő

A polgármester előre tervezett szabadságai:
2017. március 13-14
2017. április 13-19
2017. május 8-9-10
2017. június 2-6
2017. június 27-től július?
2017. július 26-től augusztus 4
20!?. november2-3
2017. december 27-29

Jegyző tervezett szabadságai:
2017.július 10-14 között 5 nap
2017. aug. 30. 31.szept.1.
2017. szeptember 15-19
2017. december 27-29

Jakabszállás, 2017. január 06.
Oóu2

Szabó György Róbert
polgármester

2017. évi

MUNKATERVE

2017.
20l7.
2017.
2017.
20l7.
2017.
2017.
2017.
2017.
2017.
2017.
2017.
2017.
2017.



2017. január 23. hétfő

Támogatási kérelem benyújtása a VP6-7.2.l-7.4.l.2-16 kódszámú „Külterűleti helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításúhoz, karbantartásáboz szükséges erő
és munkagépek beszerzése” tárgyú pályázati felhívásra
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

Közút jellegének megszűntetése (928. és 0158/171. hrsz-ú utakra vonatkozóan)
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

Polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

Jakabszállás Kőzség Önkormányzata piaci alapon működő bérlakás és egyéb épitményei bérleti
díjának megállapítása
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. évi munkaterve
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

Bejelentések, megbeszélések egyeztetésre váró ügyek

2017. február 13. hétfő

Jakabszállás Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet tervezetének beterjesztése,
elfogadása.
Előadó: Gáspámé Kovács Ildikó számviteli ügyintéző

2017. február 27. hétfő

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előadó: Hegedűs Gáborné dr. címzetes főjegyző

Főplébánia Karitasz alapítvány (6000 Kecskemét, Plébánia köz I.) 2015. évi beszámolója.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek.
közbeszerzési pályázat előkészítése

9



2017. március 27. hétfő

Helvécia Mikrotérsége Szociális Szolgáltató Központ tevékenységéről, munkájáról tájékoztató
Előadó: Molnár Ivetta intézményvezető

Községi beruházások, pályázatok helyzetéről tájékoztató
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

8/2003. (IX.9.) a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Hegedűs Gáborné dr. címzetes főjegyző

Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek
Vízi Közmű Társulat beszámolója
Előadó: Turóczi Judit szakértő

2017. április 24. hétfő

Zárszámadási rendelet elfogadása
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

A Tanyagondnok beszámolója
Előadó: Kálmán Mihály tanyagondnok

Tanyagondnoki szolgáltatás szakmai programjának elfogadása
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

A 2016. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
elfogadása
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

Közbeszerzésről döntés, mérnök kiválasztása
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

Jakabszállás Község településrendezési eszközei módosítására vonatkozó tervezési megállapodás
jóváhagyása
Előadó: Hegedűs Gáborné dr.jegyző

Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek

2017. május 29. hétfő (közme2hall2atás)

Gyermeklétszám felülvizsgálata a Fészek Óvodában
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

A helyi közbiztonsági helyzet értékelése, feladatok. A Körzeti Megbízott munkájáról szóló
tájékoztató elfogadása.
Előadó: rendőrség képviselője

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2016. évi szakmai beszámolója
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

3



Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése
Előadó: Hegedűs Gáborné dr. címzetes föjegyző

„Jakabszállás Község Jó tanuLója, jó sportolója” díj odaítélése. (zárt ülés)
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek

2017. június 26. hétfő (opcionális ülés)

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár (6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.) 2016. évi
beszámolója
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek

2017. július

Nyári szünet

2017. augusztus 28. hétfő

Helvécia Mikrotérsége Szociális Szolgáltató Központ I. féléves tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Molnár Ivetta intézményvezető

Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

2017. szeptember 25. hétfő (közme2hallatás)

Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatására vonatkozó döntés
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához
való csatlakozásról döntés
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek

Jakabszállás Községért” kitüntető cím odaítélése
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

„Virágos kert, gondozott utca” cím odaítélése
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

2017. Október 30. hétfő

Helyi adórendeletek áttekintése, a szükséges módosítások jóváhagyása
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

4



Nem kötelezö, hanem ajánlott jelleggel a háromnegyed éves tájékoztató és költségvetési
koncepció (a polgármester előterjesztésében) megtárgyalása. határozat a költségvetés-készítés
további feladatairól
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek

2017. november 6. (hétfő) falu2vűlés (nem testületi ülés)

2017. november 27. hétfő

Nem kötelező, hanem ajánlott jelleggel a háromnegyed éves tájékoztató és költségvetési
koncepció (a polgármester elöterjesztésében) megtárgyalása, határozat a költségvetés-készítés
további feladatairól
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 1 éves helyzetéről.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

Jakabszállás Község Önkormányzata 2018. évi koncepciójának megtárgyalása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

Éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
Előadó: Hegedüs Gáborné dr. címzetes főjegyző.

Tájékoztató a 2017. évre tervezett Fejlesztési felújítási, valamint karbantartási munkákról.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

Nyilatkozat a Honvédelmi Minisztériumtól átvett szakmai anyagok megállapodásban előírt
kötelezettségek teljesítéséről.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

A testületi ülések minden hónap utolsó hétfőjén kerülnek megtartásra. A tervezett napirendi
pontok az elmúlt év gyakorlatához képest bövülni fognak.
Fontosabb és halaszthatatlan döntések meghozatala érdekében rendkívüli ülés összehívására kerül
sor.

Jakabszállás, 2017.január 19.

(I j Wó’ György Róbert
polgarmester
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jakabszállási Polgármesteri Hivatal je2yzőie
6078 Jakabszállás. Petőfi Sándor u. 14.

Tel: (76) 581-801
E-mail: je2yzo@ jakabszallas.hu

Előterjesztés
Jakabszállás Község Onkormányzata Képviselő-testületének

2017. Január 23-i ülésének 6. napirendi pontjához

Tárgy: Polgármester illetményének megáLlapítása

2016: CLXXXV. törvény 1. *-a módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXLX törvény 71. (2) S (4) bekezdését melynek értelmében 2017. Január 1-
től a település polgármesterének illetményét az államtitkár illetménye alapul vételével kell
kiszámo]ni, megállapítani.

1. lépés az államtitkár illetményének kiszámítása:

- illetményalap 12-szerese az alapilletmény: 38.650 x 12=463.800.-Ft
- alapilletmény 50 %-a az illetménykiegészítés: 463.800 x 0,5=231.900.-Ft
- alapilletmény 65 %-a a vezetői illetménypótléka: 463.800 xO,65= 301.470.-Ft
Az államtitkár illetménye tehát havi: 997.170.-Ft

Az államtitkári illetmény alapul vételével Jakabszállás lakosságszáma alapján a főállású
polgármester illetménye a fenti összeg 55 % -a vagyis: 548.444.-Ft, erre a törvény értelmében
15 %-os költségtérítés illeti meg a polgármestert, melynek összege: 82.267.-Ft

2. lépés főállású polgármester illetményének kiszámítása:

Főállású polEármester illetménve: 548.444.-Ft
Költsé2térítése: 82.267.-Ft
Osszesen: 630.711.-FUhó+12600=643.311.-Ft ezt a törvény értelmében
száz forintra kell kerekíteni: 643.300.-Ft

Nyelvvizsga pótlék (42000.-Ft illetmény alapnak a 30%-a) 12.600.-Ft/hó

Ezen kívül megilleti a főállású polgármestert a közszolgálati tisztviselökröl szóló 2011. évi
CXC[X. törvény értelmében a bankszámla-hozzájárulás és a cafetéria juttatás, melynek
összegét a mindenkori költségvetési törvény, illetve a felhatalmazása alapján elfogadott
önkormányzati rendelet határoz meg. Ez jelenleg a 2016. évi XC. törvény 59. * (5) bekezdése
értelmében legfeljebb 1000.-Ft/hó és bruttó 200.000.-Ft.

A fentiekre való hivatkozással kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. Január Ol-től Szabó György
Róbert főállású polgármester havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:



illetmény:
költségtérítés:
nyelvvizsga pótlék
Osszesen:

548.444.-Ft
82.267.-Ft
12.600.-Ft

643.300.-Ft

-í%2An
Heedűs Gáborné dr.
címzetes főjegyző

Megilleti továbbá a polgármestert a mindenkori költségvetési törvény felhatalmazása alapján
elfogadott önkormányzati rendeletben a köztisztviselőkre megállapított bankszámla
hozzájárulás és cafetéria juttatás.

Jakabszállás, 2017. január 18



(Vi) építési övezeti előírásai: (közli
Beépítési mód: szsbadonájló, előb
Építniénymagasgág: max 7,5m
Beépítettség: max 55 %
Zöldfelület: min 22,5 %

TELJESOLÉS:

Építménymagassgg: 368 m
Beépftettség: I %
Zöldfelület: sokkal több mint 22,59

a telek területe;18434 m2
a telek beépltett területe: 188,64 m2

vrn.
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Táplálkozás-egészségügyi ajánlás

Óvoda és Bölcsőde Főzőkonyha

2016.

6078 Jakabszállás, Tavasz u. 6.

Iktatószám;BK-05/KEC/06470-3/201 6

Készítette; Orlovné Flórián Melinda -

Szarka Aliz
közegészségügyi szakügyintéző
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Vizsgálat tárgya: Helvéciai Mikrotérségi Szociális Központ Jakabszállási idősek nappali ellátás során
biztosított szociális étkeztetés.

Főzőkonyba: Óvoda és Bölcsőde főzőkonyha 6078 Jakabszállás. Tavasz u. 6.

Vizsgált időszak: 2016.1l.I4. -2016.11.25.

A közétkeztetés a különbözá korú, nemű és foglalkozású népességcsoponok szervezett

élelmezési ellátása. A közétkeztetésnek kettős feladata Van:

• egyrészt a különböző korú, nemű és fizikai igénybevételű lakosságcsoponokat

étkezési idöben, eletrani igémeiknek megfelelőjellegű és összerérelü táplálékhoz juItaÚa.

• másrészt kedvezó’ irányba befolyásolja ci: é;ke:íeten esoporiok tcqYhdko:asf szokásainak,

ízlésének, niagatarlásáizak és éike:ési kukúrájá;;c:k ahikidásái.

„A: egés:ségügvről” szóló 1997. évi CLIV törvény 50. g-ának (3) bekezdése előírja, hogy „A

közétkeztetésben — különös tekintettel az egészségügyi. szociális és gyermekintézményekben nyújtott

közétkeztetésre — az élettani szükségletnek megfelelő minőségű és tápértékű étkezést kell biztosítani.”

„A kö:étke:retésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előirásokról szóló 3772014. (IV 30) EAÍMJ

rendelet” (továbbiakban Rendelet) minden életkora, valamint minden étkeztetési típusra vonatkozóan

részletes iránvrnutatást határoz meg.

Javasoljuk. hogy a Rendelet előírásainak megfelelően ten’ezze meg étlapjait, nversanyag-kiszabati

iveit. Segítséget jelenthet. hogy itt pontosan meghatározott mennviségek szerepelnek figyelembe véve

az életkori sajátosságokat.

A vizsgált szolgáltatónál a normál étrendet táplálkozás-egészségüvi szempontból énékeltük. Az

étrend értékelése az étlap bírálatát és az Intézmény által részünkre átadott nyersanyag-kiszabati ív

vizsgálatát foglalta magába.

Az ajánlásunkban az általános irányelveken túl a Rendelethez viszonvitortuk az Önök által biztosított

étkezések tápanyag tartalmát összetevőinek mennyiségét. javasolva azok figyelembe vételét. ezzel az

idös korosztály számára biztosított étkeztetés élettanilag legkedezöbb összeállítását.
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Az idővkorúak tóplálkozásúról (‘általános alapelvek):

Eneraia:

Idős korban a táplálékfelxételt csökkenteni szükséges. mert a szenezetnek keesebb energiára van

szüksége. 60 éves korban mintegy 20%-kal. 80 éves korban pedig 25-36 %-kal kevesebb energiára van

szű ksé ti.

Fehérjeiaénv:

A Fehérje szükséglet megnö időskorban. A fehérjeszüksélet fedezésére a teljes értékű fehérjeforrások

sován húsok. halak. tejtennékek. tojás-a legalkalmasabbak.

Hal:

A tengeri halak omega-3 zsirsav-tartalma csökkenti a szív és érrendszeri betegségek kialakulásának

kockázatát. Könnyen emésztlietőek, egyszerűen elkészíthetők.

Rostok:

Fontosa rostokban gazdag táplálék biztosítása. Ners zöldség. gyümölcs. Teljes kiőrlésü lisztből

készült termékek.

Iiékoztatás:

A közétkeztetönek minden. általa biztosított étkezéshez (normál és speciális étrend esetén is) étlapot

kell készítenie és azt az étkezők által isjól látható helyen. ki kell aigeszteni .A közétkeztető feladata

az élettani energia- és tápanvagiuénnek megfelelő összetételű és jellegű táplálék biztosítása. Az

étlapokat több helyen, az idősek számára olvasható módon kell kifiiggeszteni. Az étlap változtatásáról

időben kell. hogy értesüUenek. Érdemes ezért minden esetben módosítani a kiírást.

Az étlapon fel kell tüntetni minden étkezés számított energia-. fehérje. zsír-, szénhidrát-, cukor- és

sótanalmát egy adagra vonatkoztatva. és az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (11.26) FVM

ESzCsM-GKM rendeletben meghatározott allergén összetevőket.
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AZ ÉTREND TER VEZÉS SZA BÁL VAJ:

(számítási eredmények összevetve a Rendelet előírásaival)

- Az étrend összeállításánál Ügyelni kell arra. hogy a ten’ezett ételek jellege az étkezteten
korcsoportoknak megfelelö. legyen.

- Az étlapok összeállításakor érdemes figyelembe Venni a szezonalitást. a változatosságot. (Pl.
téli időszakban nehéz a gyümölcsök változatosságát biztosítani, de ezek pótlására a befőttek
széles választéka tökéletesen megfelel. Természetesen a cukortartalom figyelembe vételével.)

- Állati eredetű fehérjeforrást lehetőleg minden főétkezésnek tartalmaznia kell.

Az energiaszükségletet. napi egyszeri étkezetés szolgáltatása esetén 700-900Kcal/nap/l’ó
között javasolt tartani.

A részünkre átadott kétheti étlap és a hozzátartozó nversanyag-kiszabati ivek alapján 5
alkalommal tértek cl ettől az értéktől.

S:ónzílou! energicl;nen;wiség

Napok száma I Kcal

1. 870,7

2. 847,7

3. 1023,6

4. 877.6

•

6. 949,8

7. 988,1

8. 1178,5

9. 875,7

10. 753,2

Javaslat: Ajánlott nagyobb figyelmet fordítani az étlaptervezéskor az alapanyagok

kiválasztására a megfelelő energiatartalom eléréséhez.

Javasolt a Rendelet nversanyag-kiszabati előírásait figyelembe Venni az ételek és a
nversanyag-kiszabati ivek készítéséhez.
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A részünkre átadott nversanvag-kiszabati ívet alapján a Rendeletben meghatározott nyersanyag
kiszabati előírásoktól az aiábbiak szerint tért el:

A Rendelet által
Az ételkészítéshez felhasznált meghatározott

nyersanyag me2nevezése Számított értékek értékek (g)

Dátum Mennyiség (g)
Hús:

Rakott tészta 2016.1 I . 16. 50 60-80
Gulyásleves 2016.11.21 25 60-80

Szalonna:

Túrós tészta 2016.11.21 24 3-10

Teítermékek:_(túró)
Túrós tészta 2016.1 1.2 I 60 100-150

Máj._zúza._szív_és_májkészitménvek:

Májgombócleves 2016.11.16 40 60-80

Olajos_magvak:

Máktöltelékes nudli 2016.11.14 IS 30-40
Gabona_alapú_élelmiszer_(kenyérfélék):

Félbarna kenyér 2016.1 1.15 30 70-100
Félbarna kenyér 2016.11.18 30 70-100

Félbama kenyér 20t6.I 1.22 32.558 70-100

Zöldség:

Májgombócleves 2016.11.16 34 80-120
Gulyásleves 2016.11.21 34 80-120
Tésztaleves 206.l 1.21 41 80-120

Marhahűsleves 2016.1123 32 80-120
Csontieves 2016.11.24 40 80-120

Burgonvaleves 2016.11.25 45 80-120

‚Javaslat: A nyersanag-kiszabati előírások betartása segítséget jelent a megfelelő energiaszint
elérésében, valamint a minőségében és mennyiségében is megfelelő változatos étrend
kialakításában.



A: étlap rene:ésé;;éi a követke:őkye érde’,nes /72w/ni

- A Rendeletben meghatározott só bevitel mennyiségét ajánlott minél inkább megközelíteni.

Napok száma L 2. I 3. I 4. 5. 6. 7. I 8. I 9. I 10.

54 5I 8,7 7,] 2,9 3,6! 3.0 6,7 7,5

A \a alapon mért sótartalom S élelmezési napon határénéket meghaladó menniségú lelt.
(Rendelet szerint. a 19-69 éves korosztál számára megenedett érték. napi egyszeri étkezés
szolgáltatása esetén 2 legfeljebb 42a’Fó). maI a kiegészítéssel. hogy a sótartalmat 202!.
szeptember 1—ig fokozatosan kell csökkenteni a 2g!nap heitel eléréseig.

.Javaslat: A hozzáadott só csökkentését ás az alapanyagok kiválasztásánúl azok só
tartalmának flgyelembevételétjaasoljuk. (A túlzott só Fogyasztás az érfalak elmeszesedése
révén hozzájárul a keringési rendszeri betegségek kialakulásához.)
Jódozott só használatajavasolt a Rendelet értelmében.

- Javasolt biztosítani 10 élelmezési nap viszonylatában legalább 3 alkalommal teljes
kiőrlésű gabona alapú élelmiszert.

Az átadott étlapok alapján a vizsgált idő9zakban nem adtak teljes kiőrlésű gabona alapú
élelmiszert az ellátottaknak.
‚Jaaslat A teljes kiőrlésű péktemtékek. barna rizs stb. hozzájárulnak az élelmi rostok
megfelelő mennyiségű beviteléhez. ezér. javasoljuk a 10 élelmezési naponként 3-szori
biztosítását.

- Tíz élelmezési nap átlagában a napi Összes energiamennyiség legfeljebb 30%-a
szúrmazzon zsiradékból.

A vizsgált időszakban a tíz élelmezési nap átlagában a napi Összes energiamennviség számított
zsirtanalma: 33,1% lett.

.lavaslat: Javasoljuk az alapanyagok kiválasztásánál az alacsonyabb zsírtartalmú élelmiszerek
választását (pld: tejről), a nyersanvag-Liszabati előírásban meghatározott mennyiségek
flgyelembe vételét főként a zsiradékok tekintetében. A magasabb zsírtartalom jelentösen emeli
a keringési rendszer betegségeinek kockázatát.

- Hús felhasználását érdemes a tíz élelmezési nap viszonylatában 6-10 alkalomra emelni.

A részünkre átadott nyersanyag-kiszabati ivek szerint S alkalommal biztosítottak hús tartalmú
ételt.
Javaslat: Javasoljuk a hús felhasználásának gyakoriságát emelni.

- Tíz élelmezési nap viszonylatában tojás legalább kettő, legfeljebb négy darabnak kell

lenni. az ételkészítéshez felhasznált tojások mennyiségével számolva.

A vizsgált időszakban a számított érték 1,921 lett.

Javaslat: Javasoljuk. a tojás felhasználásának gyakoriságát emelni.
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-Tíz élelmezési nap viszonylatában a sertés zsír felhasználására legfeljebb egy alkalommal
van lehetőség.

A részönkre átadott nyersanyag-kiszabati ívek alapján 9 alkalommal használt fel sertés zsírt
ételkészítéshez.

.Javasiat: A setés zsír használatát csökkenteni kelt.

- A bő olajban történő sütés legfeijebb e alkalommal történhet 10 élelmezési napra
vonatkozóan.

A vizsgált időszakban 3 alkalommal történt.

Javaslat: A bő olajban történő sütések számának csökkentése. más ételkészítési módszerrel
történö hekenesitése.
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Izsak-Kom
-

L2L?QLaJL1 OáeO.

Tulajdonos Önkormányzatok 201 6.december 15.
részére 11(15/2016/1899.

Tárgy: Meghívó a hulladékgazdálkodással kapcsolatos informális megbeszélésre

2016.12.21. Szerda, 10 óra Izsáki Polgármesteri hivatal

Tísztelt Tulajdonos Önkormányzat!

Mint ahogy arról az elmúlt hónapokban tájékoztattak minket, a Kormány és a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban NHKV), további változást
vár el a hulladékkezelési közszolgáltatásban részwevőktöl, tehát az Önkormányzatoktól és a
Közszolgá Itatóktól.

Mint azt már korábbi levelünkben is jeleztük, a Duna - Tisza közének településein (kb. 88
település) a 2017. évtől kezdődően 1 hulladékkezelő Közszolgáltató maradna.

Az elmúlt hetekben, a személyes utánajárásnak és megbeszéléseknek köszönhetően,
sikerült begyűjteni azokat az információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy még idöben, de
felelősséggel hozhassuk meg a társasággal és az önkormányzatokkal kapcsolatos döntéseket.

Az információk kiterjednek az NHKV által elvárt magatartásra” és az Izsák-Kom Nonprofit
Kft. gazdasági lehetőségeire.

Legkésőbb, 2017. március 01-ig kell az Új rendszert kialakítani, tehát nem sok idő áll a
rendelkezésünkre.

A tárgyalások során a következő elveket és célokat követtem:
• Teljesüljön az NHKV regionális elvárása.
• A hulladékgyűjtés folyamatos legyen, a lakosság ne érzékeljen semmit a változásokból.
• A településeknek ne kellejen a katasztrófavédelmet bevonniuk a szolgáltatás biztositásába.
• Az önkormányzatoknak ne kellejen plusz pénzt befizetniük, sem a szolgáltatásért, sem az

újonnan megalakuló társulás tagjaként.
• Ne csökkenjen a jelenlegi szolgáltatás színvonala, legyen meg a müszaki biztonság.
• Az Izsák-Kom Np. Kft. dolgozói minél nagyobb számban megtarthassák munkahelyüket.
• A társaság elkerülje a csőd helyzetet.
• Az izsáki regionális hulladéklerakó tudjon tovább üzemelni, és a rekultivációs kötelezettségnek

legyen gazdája.
• A települések részesülhessenek a pályázati lehetőségekből.

Tisztelt Tulajdonosok!
Nagyon Szépen kérem, hogy gondoskodjanak a település képviseletéról, ugyanis

célszerű lenne, mára jövő év elején, megnyugtatóan megoldani a felmerülö problémákat.
Izqá k- cm

Térigi V,jnmuij’S SoIgá1tató
Kít.

Tisztelettel:
Szij.z. 1’’l:,-.; )O.2 3D’• 2

Rudics2Ákos Q- -

Ügyvezető igazgató

wwwizsakkomttu



Ízsák-Kom ‘

‘S! ! .2LU_k’.LL 00.»

Beszámoló az Izsák Kom Nonprofit Kft. helyzetéről
A Társaság tulajdonos települései (Harta, Solt, Izsák, Kaskantyú, Fülöpszállás, Páhi, Újsolt,

Soltszentimre, Szabadszállás, Orgovány, Fülöpháza, Kunadacs, Tabdi, Csengőd, Dunavecse,
Apostag, Dunaegyháza) 10 évvel ezelőtt országos szinten is példaértékű kezdeményezéssel
valósították meg a közös hulladékgazdálkodást. Feladat volt a szervezett, az akkor korszerűnek
tartott kukás” lakossági hulladékgyűjtés és ártalmatlanitás feltételeinek megteremtése, a
szolgáltatás beinditása és a régi hulladéklerakók rekultivációja. A települések megvalósították az
‚együtt sírunk, együtt nevetünk” elvet.

A Társaság a kezdeti nehézségeken túljutva, pár éven belül sikeresen talpra állt és minden
évben pozitív eredményt ért el, miközben a felvett 80 millió Ft hitel is határidőre visszafizetni tudta.
Mindezt Úgy érte el, hogy a lakossági hulladékkezelési dijat sikerült folyamatosan az országos
átlag alatt tartani.

A költségtakarékos és előrelátó gazdálkodásnak köszönhetően - hitelfelvétel és további
tulajdonosi hozzájárulás befizetése nélkül - határidőre megteremtődött annak lehetősége, hogy a
Kormány terveinek megfelelően (2012. évi CLXXXV Törvény) a hulladékkezelési közszolgáltatás a
2013. évben visszakerüljön állami (önkormányzati) tulajdonba.

A 2013. évben Ágasegyháza Kerekegyháza, Ballószög, Jakabszállás, Felsőlajos,
Kunbaracs, Ladánybene, Lajosmizse, Szentkirály települések minden különösebb probléma és
fennakadás nélkül szintén csatlakoztak a rendszerhez.

Az Izsák Kom Kft által kiszolgált lakosok száma meghaladja a 70.000 főt, a vállalkozások
száma pedig az 1.500-at.

2013. évben bevezetésre kerültek a különböző illetékek eFt
Megnevezés 2013.év 2014.év 2015.év 1 2016.év

Lerakási illeték 23.300 . 80.200 74.700 78.000
Adatkezelési illeték 3.600 6.700 6.700 6.700
Felügyeleti díj 200 200 200 200
Útd 405 915 915 1.000
Tranzakciós illeték, telefonadó 5.000 11.000 11.900 12.000
Engedélyezési eljárás, illeték 570 500 7.600 3.000
Energiaszolgáltatók adója 2.700 3.000 I 000 O
Összesen: 35.775 102.515 103.015 100.900

Négy év alatt a társaság kb. 350 millió forint extra adót és illetéket fizetett be, továbbá a
a feltehetően át nem gondolt rezsicsökkentés miatt. az Izsák-Kom Kft szolgáltatási területén az
országos viszonylatban is alacsonyan tartott hulladékkezelési díjat további 14 %-kal kellett
csökkentenie.

A 2016. évben is a 2011. évi áron történik a hulladékkezelés, miközben bevezetésre
kerültek a már emlitett illetékek és jelentősen megemelkedtek az üzemelés, begyűjtés,
engedélyezés stb. költségek.
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A Hulladékholding kimutatása szerint (2016. november, Hajnal Zsolt) a 2015.01.01-
2016.03.01. időszakban az országban üzemelő közszolgáltatók többsége veszteségessé vált.
Ezt támasztják alá a következő adatok Is, melyek szerint az Országos hulladékkezelési
közszolgáltatóknál a 2015. évre képződött mérleg szerinti eredmény -3.667 MrdFt veszteség
volt, a 2016.01.01-2016.03.31. időszakban az évközi adózás előtti eredményük már -1.508
MrdFt veszteség lett.

Az elmúlt 3 év alatt a 250 hulladékkezelő közszolgáltatóból Jelenleg már csak 130
maradt meg, melynek többsége jelenleg a csőd szélén áll.

A Földművelésügyi Minisztérium az Izsák - Kom Nonprofit Kft-nek a 2015. évben felmerült,
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység üzemi eredménye alapján kimutatott
hiányát vagy az Üzemi veszteség erejéig a kifizetetlen számlák kiegyenlítését
utófinanszírozás formájában 4,78 millió Ft összeggel támogatta. Ennek köszönhetően a Társaság
2015. évi eredmény I-0 lett.

A Társaság a 2016. évben hasonló támogatási kérelmet már nem adhatott be, annak
ellenére, hogy a várható űzemi eredménye a Holdingos szabályozás miatt tovább romlott.

A teljesség igénye nélkül az országban alkalmazott 2016. évi (Hatóság által meghatározott) díjak
összehasonlítása a következő:

Településlközszolgáltató FUliter + Áfa
Budapest 6,26
Szolnok - Nemzeti Hulladékszállító 4,58
Kecskemét Vg Kft 3,98
Cegléd — Ökoviz Kft 3,84
Siófok- Si6Kom 3,80
Kerekegyháza 3,74
Ballószög 3,48
Komlói Városgazdálkodási NZrt 3,46
PELSO-KOM Nonprofit Kft. 3,40
BONYCOM Bonyhádi Közüzemi NKft. 3,27
Mohácsi Városgazdálkodási NKft 3,00
Viridis-Pannonia NKft. - Nagykanizsa és térsége 3,00
ÖKO-DOMBÓ NKft- Dombóvár 2,63
Lajosmizse 2,61
Dél-Dunántúli Hulladékkezelö NKft. - Kaposvár 2,37
Izsák - Komos települések 2,14

A díjak összehasonlitásánál nehézséget okoz, hogy a szolgáltatás tartalma nem azonos a
közszolgáltatóknál. Az Izsák-Kom Kft településeinél például a díj a kétheti házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtést tartalmazza, ingyenes zsák biztosításával, de a zöld hulladék nincs külön gyűjtve,
viszont Kecskeméten az Önkormányzat, a házhoz menő zöld hulladékgyűjtést évi 20 millió forinttal
támogatja.

A hulladékkezelési közszolgáltatás finanszírozásának másik jelentős tétele volt korábban a
begyűjtött újrahasznosítható hulladékok értékesítéséből származó bevétel és a begyűjtés állami
támogatásának az összege. A társaságoknak érdekében állt, hogy a lakosság minél szélesebb
körben vegyen részt az elkülönített hulladékgyűjtésben, hiszen Igy Jelentősen nőhetett az
árbevétele, eredménye. Ez a rendszer 2013-2016. július 1. között (a kezdeti nehézségek
leküzdése után) szépen működött.
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2016. Július 1-tő! a Közszolgáltatók által begyűjtött és hasznosításra átadott hulladék utáni
bevétel és az állami támogatás is a Holding bevétele és nem a Közszolgáltató kapja meg.

A Holding által a Közszolgáltatóknak fizetett - bonyolult matematikai képlet alapján
kiszámitott -‚ úgynevezett szolgáltatási dij tartalmazza sz értékesítési és támogatási bevételt is.
Emiatt a közszolgáltató Szinte érdektelenné válik a szelektív hulladékgyüjtés fejlesztésében.

Hulladék Újrahasznositható 2016. évben 2016. évben várható Elvárás
megnevezése hulladékmennyiség várható Országos Izsák Kom % -ban

elvárás kg/fő/év átlag mennyiség
kgifőiév kg/fő/év

Papír 10 5,14 5,6 0,56
Üveg 6 2,44 2,1 0,35
Műanyag 4 3,25 3,8 0,95
Fém 1 0,51 0,45 0,46

A táblázatból láthatá, hogy társaság újrahasznosítható hulladék begyűjtési eredményei
meghaladják az országos átlagot, igaz elmaradnak a Holding által elvárt, szinte teljesíthetetlen
mennyiségi követelményeket.

Meg kell jegyezni, hogy a szolgáltatási díj kiszámításának alapját képező bonyolult képlet,
amely sok negatív és pozitív korrekciós tényező mellett, „ismeretlent” is tartalmaz, igy az Izsák
Kom Nonprofit Kft esetében kb. 2,55 Ft/liter + áfa összeggel számol.

A következő táblázatban bemutatásra kerül az Izsák- Kom Nonprofit Kft, bevétele

Év Lakosság, intézmény és Haszonanyag értékesítés Árbevétel összesen
vállalkozások befizetése és támogatás bevétele e Ft

eFt eFt
2014 381.275 35.850 417.125
2015 371.570 52.800 424.370

2016. terv 360.000 27.000 387.000
2017. terv 340.000 O 340.000

*A 201 5-2016 évi árbevétel csökkenés az Energiahivatal által (ellenőrzés utáni kötelezés) a
vállalkozásoknak megállapított díjcsökkentés miatt következett be. Megjegyzendő, hogy emiatt az
áfa köteles vállalkozások hulladékkezelési díja alacsonyabb lett, mint az áfa visszaigénylésre nem
jogosult lakosságé.

A jogszabályok szerint az Izsák-Kom Nonprofit Kft, mint az izsáki regionális hulladéklerakó
üzemeltetője köteles gondoskodni a hulladéklerakó reku/tivációs ás utóQondozási céltadalékának
megképzéséről.

A céltartalék képzés lényege, hogy az üzemelési időszakban már rendelkezésre álljon az
sz összeg, amelyből a depónia telitődése után el lehet végezni a létesítmény ideiglenes, majd
végleges lezárást, illetve a 30 évig tartó monitoringozást és utógondozást.

A társaság a 2012. évi CLXXXV. törvény 70. -ban foglaltaknak megfelelően 2015.
december 31-ig a depónia rekultivációjára és utógondozására 255.218 e Ft összeget képzett meg,
ebből 2015.12,31-ig rekultivációra felhasznált összege: 62.122 e forint volt, így a rekultivációs
passzív időbeli elhatárolás könyv szerinti értéke az év végével 196.096 eFt lett.
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A Társaság a jogszabályoknak megfelelően gondoskodott a rekultivációs és utógondozási
költségek megképzéséről. illetve annak pénzügyi fedezetét is biztosítani tudta 2015. december
31.-én a következők szerint:

- Kintlévőségek összege 2015. december 31-én 60.020 e Ft.
- Egyéb követelések összege 2015. december 31-én 10.581 e Ft
- Készletérték 2015. december 31-én 34.287 e Ft
- Pénzeszközök állomány 2015. december 31- én 119.319 e Ft

Összesen: 224.207 e Ft

Sajnos, a Társaság jelenleg csak a rekultivációs céltartalék terhére tudja fenntartani magát,
a már említett rezsicsökkentés és illetékfizetés miatt annak egy részét — a tőbbi hulladékkezelö
közszolgáltatóhoz hasonlóan — felélte és fel fogja élni.

Az Izsák Kom Nonprofit Kft. lehetőségei

A beszámolóban részletezett események miatt, a Társaság 2016. évi eredménye várhatóan
veszteség lesz (meg kel/jegyezni, hogy a Társaság működésének megkezdése óta, tehát 2002.
óv óta soha sem volt veszteséges).

A helyzetet elemezve megállapítható, hogy a Társaság vesztesége a 2017. évben —

amennyiben a kormányzati szándék nem változik - havi szinten tovább fog nőni, ugyanis további
költségcsökkentö lehetőségek nem állnak a rendelkezésre (például mechanikai előkezelő
beüzemelése, amivel a fizetendő lerakási járulék nagysága csökkenthető lehetne nem
megoldható).

Továbbá, nehezítve a kialakult helyzetet az elmúlt hónapokban nyilvánvalóvá vájt az a
kormányzati szándék, hogy az országban csak kb. 25 hulladékkezelő közszolgáltató maradjon
talpon.

Az Izsák- Kom Nonprofit Kft ügyvezetöieként, a következő elveket és célokat követtem:

• Teljesüljön az NHKV regionális elvárása.
• A hulladékgyűjtés folyamatos legyen, a lakosság ne érzékeljen semmit a változásokból.
• A településeknek ne kellejen a katasztrófavédelmet bevonniuk a szolgáltatás biztositásába.
• Az önkormányzatoknak ne kellejen plusz pénzt befizetniük, sem a szolgáltatásért, sem az

újonnan megalakuló társulás tagjaként.
• Ne csökkenjen a jelenlegi szolgáltatás színvonala, legyen meg a műszaki biztonság.
• Az Izsák Kom Np. Kft. dolgozói minél nagyobb számban megtarthassák munkahelyüket.
• A társaság elkerülje a csőd helyzetet.
• Az izsáki regionális hulladéklerakó tudjon tovább üzemelni, és a rekultivációs kötelezettségnek

legyen gazdája.
• A települések részesűlhessenek a pályázati lehetőségekből.

Kecskemét, 2016. december 15.
Rudics Ákos

ügyvezető igazgató
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1. Lakossági hulladékszállítási díj — közszolgáltató által kapott szolgáltatási díj

Az ingatlanhasználók (lakosok és jogi személyek) által fizetendő díjat az illetékes miniszter
rendeletben határozza meg. az Energia és Közműdíj meghatározó Hivatal ajánlása alapján.
A lakosság a hulladékkezelési díjat a Holdingnak fizeti meg.

A szolgáltatási díj azaz összeg, amelyet a Holdina fizet a Közszolgáltatóknak a
tevékenység végzésért.

A szolgáltatás tartalmát a Holdig szabályozók alapján kívánja meghatározni, a 13/2016.
(V. 24.) NFM rendelet a Koordináló szerv által flzetendö hufladékgazdálkodási szolgáltatási díjról.

SZOLGÁLTATÁSI DÍJ SZÁMÍTÁS ÁLTALÁNOS KÉPLETE

[(s÷ ‘ZK.9)xNxMj
A standard díj: 2,737 FUliter + áfa

Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (a továbbiakban:
OHKT) az egyes közszolgáltatási területekre előírt minimum közszolgáltatási tadaloméd
megállapított dijalap.

Korrekciós tényezőkkel pozitív irányban maximum 70%-kal, negatív irányban
maximum 60%-kal korrigálható.
Ftliter Negatív korreci6s tényező leírása Ft,:iter Poz:tiv korrekciós tényező leírása

0496 a vegyes gyűjtés nem ajogszatály szerinti gyakorisággal 0042 a zőidhuliadék gyűjtésében az OHKT-ban minimálisan elóirton felüli
történik szolgáltatás nyújtás

0,042 a zöldhutladék gyűjtésének nem megfelelő teljesítése 0208 az elkülönítetl csomagolásihulladék.gyűjtés az OHKT-ban
minimálisan előírttél eltérő többlet vátalása

0208 az elkülönített csomagolásihulladék-gyűjtés OHKT-ban 0,083 ‚omhulladékgyűjtés OHKT.ban minimálisan előirttól magasabb színvonalú
meghatározott minimumtól eltérő alul teljesítése szolgáltatás nyújtássat

0,083 lomhuíladékgyújlés OHKT.ban meghatározotl mínímumtól 0,186 a gyűjtött ős elszállított hulladékok etőkezelésének elvégzése az OHKT
eltérő alul teljesítése szerinti minimális technikai, mennyiségi és minőségi előírásokon (elüt

történik

0,001 a gyűjtést, szállitást nem saját üzemeltetésében végzi 90%- 0755 a települési, vegyesen gyűjtött hulladékból anyagában hasznosithaté
ban frakció kiválasztása mechanikaT, optikai kezeléssel a bemenő hulladék

legalább 20%-a

0,186 a gyűjtött és elszállított hulladékok előkezelésének 0,472 energetikai hasznositás érdekében végzett előkezelés elvégzése a
elvégzése nem ONK szerinti minimális technikai. közvetlen hasznosíthatóság érdekében (utóapritásig) a kezelésére átvett
mennyiségi ős minőségi elvégzése hulladék legalább 30%-a esetén

0.001 az etőkezeést nem saját územeltetésébei végzi 90%-ban 0.125 a vegyesen gyűjtött huladék eiolóiai stabilizálása a erakDt hulladék
arányában

0.00 az álalmafanitást nem saját üzemeitetésében végzi 90%’ 0,019 az OHKT-ban minimátsan megfcgalmazcilon túl a közszolgáltaté állat
tan maga végzett hasznosítás, termék e:őátitás

0.465 az OHKT.ban meghatározott hulladék mennyiségen felüli 0,2 gyűjzöedényzet (zsák) biztosítása dijmentesen az ingatlanhasználék
hutadék ártalmatlanítása vagy erakóban ehelyezése részére az ingatlantöl tnénö vegyes huiadékgyűjléshez

0025 az ügyfé’.szolgátat nem tees körű. nem megfelelő eátása.
a nem te,esités %a

p1. A lakossági tényezők
Korrekciós tényező esetén alkalmazott
lakosság tényező (L) —

A közszolgáltató által ellátott teljes közszolgáltatási pozitív korrekció iegatív korrekció
terület összesitett takosság száma [fój*

50001 - 75000 I 1

200001 - 300000 1,3 0,8

400 001 500 000 1,4 0,8



2. Társulás létrehozása

A Holding elképzelése szerint, a Duna Tisza közi 88 település alkotna egy társulást.
(lásd melléklet)

Az Önkormányzatok csatlakozási díjat és a Társulás üzemeltetésére további, éves dijat
fizetnének meg.
A Társulás, mintjogi személy működne és koordinálná a településeken a hulladékgyűjtést és
kezelést, vagyis az Önkormányzatok lemondanának a Közszolgáltató választás lehetőségéről
és tulajdonképpen minden döntésröl, hiszen a pár nagy Önkormányzat a szavazattöbbséggel
mindent eldőnthet.

A térség rendelkezésére álló 6 milliárd forint fejlesztési Pénz elosztásánál, elméletileg
lehetőség van arra, hogy a kisebb települések is részesedjenek a fejlesztésből.

A Társulás elsődleges céa, a térség hulladékgazdálkodásának fejlesztése, hiszen
önerőből sem a mostani társulások, sem az önkormányzatok, vagy azok cégei nem tudnak
fejleszteni, sőt az egyre szigorodó jogszabályoknak megfelelni.

A Társulás létrehozása tekinthető már eldöntött kérdésnek, legfeljebb annak módjában
lehetnek további lehetőségek,

- a kisebb településeknek van-e értelme csatlakozni,

- ha nem csatlakoznak részesedhetnek-e a fejlesztésekből, és ha igen milyen formában,

- az önkormányzatoknak hozzá kell-e járulniuk anyagilag a megvalósitáshoz vagy az
üzemeltetéshez, stb.

- milyen jogokat ad át az Önkormányzat a Társulásnak, stb.



Ütemterv

1. Jelenlegi Közszolgáltató irásban jelzi a település képviselő testülete felé, hogy 2017.
március Ol-től a feladata ellátására képtelen.

2. A Képviselő testület soron következő ülésén közös megegyezéssel, 2016. Január 31.-ej
időponttal szerződést bont a jelenlegi közszolgáltatóval.

3. Következő napirendi pontban a testület felhatalmazza a polgármestert, hogy átmeneti
idöszakra, - a település közbeszerzési értékhatárátfigyelembe véve 4-12 hónapra de
legkésőbb az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatásának időpontjáig - szerződést
kössön az ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft-vel.

4. Önkormányzati rendelet szűkség szerinti módosítása. (p1. ha változik a műszaki
tartalom, stb...)

5. A Polgármester és az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. aláírják az előzetesen megküldött és
egyeztetett hulladék közszolgáltatói szerződést.

6. A teljesitési segéd (Izsák- Kom Nonprofit kft.) és az ÖKOVÍZ” Kft. aláírják az előzetesen
megküldött és egyeztetett alvállalkozói szerződést.

7. A közszolgáltatói szerződés aláírását követöen — következő munkanapon — az
Önkormányzat és a Közszolgáltató tájékoztatja a helyileg illetékes Katasztrófavédelmi
Hivatalt a változásról.

8. A lakosság ingatlanonkénti tájékoztatása a közszolgáltató váltásról

9. Közbeszerzési eljárás megindítása

10. Végleges szerződés megkötése a közbeszerzési eljárás alapján kiválasztott
közszolgáltatóval.

Az Izsák- Kom Nonprofit kft. gondoskodik, az ütemterv megvalósításáról. Előkészíti a
szerződéseket, a közbeszerzési anyagot, értesíti a lakosságot, lefolytatja az egyeztetést a
katasztrófavédelemmel.

Szükség esetén személyesen részt vesz az önkormányzat testületi ülésén.
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Jakabszállás Község Önkormányzata és a Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség valamint

(cix czkb-enckhségébe uwwzó) Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság között több évtizedes

múltra visszatekintő jó együttműködés áll fenn.

Bízom abban, hogy’ az Önkormányzat a 2017. évben is figyelemmel kíséri a Kecskeméti

Katasztrófavédelmi Kirendeltség valamint a Kecskeméti Hivatásos Tüzoltóparancsnokság

közbiztonsági rendeltetésének hatékony betöltése érdekében kifejtett munkáját és továbbra is

támogatja ezek megvalósításában.

Az Önkormányzattal együtt közös érdekünk a tűzmegelőzés, a katasztrófák elleni védekezés, a

polgári védelmi, a mentő-tűzvédelmi tevékenység eredményesebb végrehajtása. Ahhoz, hogy a

Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség továbbá a Kecskeméti Tűzoltóság szakmai tudásával

és eszköz állományával megfeleljen a kihívásoknak, növelni tudja hatékonyságát támogatási

kérelemmel fordulunk az Önkormányzathoz. A kérelem a 2017. évi elszámolási időszakra

vonatkozó 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint összegű támogatást jelentene.

A Kecskeméti Kalasztrófavédelmi Kirendeltség továbbá a Kecskeméti Hivatásos

Tűzoltóparancsnokság a támogatási összeget működési-, technikai feltételei javítására, tervezi

fordítani. A tűzoltóság belső élete speciális jellemzőkkel bír, hiszen 24 órás, azaz állandó

üzemelésű, ezért a felszereléseire, használati tereire, tárgyaira jutó terhelés jelentős, melyek

megújítása állandó feladatot jelent.

Döntésükről kérem szíves tájékoztatásukat.

A támogatási összeg igénybevételének módja: a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi

Igazgatósággal kötendő támogatási szerződés, melyben meghatározásra kerül az összeg

4. 7oi-
201v JAN 09.

Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Fl-6000 Kecskemét. Deák Ferenc tár 4.
Te!: (36-76) 502-810. Fax: (36-76) 502-820. e-mail: kecskemet.hotkatved.gov.hu

SzÚm: 35310/54- /QoiLkAD

Szabó György Róbert
polgármester
Jakabszállás Község Ünkormányzata

Tisztelt Szabó György’ Róbert Polgármester Úr!

O

q



felhasználásának módja a Kecskeméti Katasztrófavédetmi Kirendettség valamint ci Kecskemétk\

I livatásos Tűzoltóparancsnokság Számára.

Bízva Jakabszállás Község Önkormányzatának túmogatásában, kívánunk sok sikert, jó egészséget.

Kecskemét, 2017. január 06.
/

‘% kiMid1tségQyezető
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Polg. Hiv. Jakabszállás

Feladó: jakabszallas skola <jakabsziskola@gmail.com>
Küldve: 2016. december 19. 12:49
Címzett: Polgármester Jakabszállás; Csilla Forczekné; Bukovszki Sándorné;janesz9o

@freemaH.hu; kobalint@citromail.hu; Tánczos László;
szaboneszbarbara@citromail.hu; Gáborné Hegedűs; Polgármesteri Hivatal
Jakabszállás; Polgármesteri Hivatal Jakabszállás

Tárgy: Jakabszállási Általános Iskola 2016-17

Tisztelt Polgármester Úr! Jegyző Asszony!

Alpolgármester Asszony! Tiszteit Képviselőtestület!

Szeretném megköszönni a kollégáim, a szülők és a tanulók nevében is a 2016-ban
kapott támogatásokat, Segítséget.

Örülünk, hogy az Önkormányzat, a Tankerület, a szülök, vállalkozók, vállalkozások,
támogatók segítségével ebben az évben sem kellett elhagynunk programokat,
versenyeket.

Bízunk benne, hogy ez a továbbiakban is így lesz.

Az elöző évhez hasonlóan az Önkormányzattól a következő kérésenk lennének:

- gyermeknap 400 000 Ft

- Táncosoknak ruha anyagra 100 000 Ft ( ha ezt ki tudnánk egészíteni az is jó
tehetne....)

- Jó tanuló. jó sportoló 25 000 Ft ( ha ezt ki tudjuk egészíteni a megbeszéléskor
az is jól jön...)

- Körzeti helyesírás verseny jutalmazás 30 000 Ft

- Körzeti játékos sport rendezése 10 000 Ft

- Szavaló verseny jutalmazás 10 000 Ft

- A játszótér áthelyezése az idénre volt betervezve, de úgy tűnik áthúzódik
jövőre, gondolom ez 100 000 Ft körüli összeg.



Egyéb munkákban (p1. falelevél elszállítása, gallyak elszállítása, Litánfutó
kölcsönvétele kerékpár túránál besegítés, Sport-, Úszás oktatásra szállítás stb..)
is szeretnénk segítséget kérni,

de a mi dolgozónk közül is -pi. Bertus Lajos az intézményekfestésében, Vörösváczki
Béla a rendezvények, Népfőiskola stb. hangosításában - nyLlgodtan mehetnek
Segíteni munkaidöben is.

Tánccsoporttal, énekkarral, egyéb müsorokkal lehetőség szerint Igyekszünk részt
venni a községi rendezvényeken, a Tornacsarnokot a község lakó ingyenesen illetve
kedvezményesen használhatják.

Az ó ochl.;oknak labdarúgó edzés. néptáncot. Yej tcs,iö órákat arlunk. ké[ n ílL napunkon

általában február és flhifci 11% közepén) várjuk az avodásokat. óvónoket és a szüloket is. irt

beteklnthetnek az iskola életébe. Május végén a nugycsoporto (ivociás szülőknek. a leendő

kkolások szüleinek szütői értekezlete van az iskolában, atiot már az el.o teladutokrót.

elsős követelményekröl Is hatlhatnak a leendő osztálytőnököktöl. Ezek a g’.erekek

augusztus végén kér napos .. iskolaelkészítőiY’ Is részt vesznek.

A tunLilmányi. kuhurális és spoti programjaink beruututá%ra kerülnek a Jakabszállási
Altalános Iskola facebook oldalán. Irt ig ekszünk [anulá%módszertai é továbbtanulási

seíbéget Is n} újtani a szülóknek.tanulóknak euyaránt.

Szeretnénk a továbbiakban Is, érdekes, sokrétű, sokszínű programokat biztosítani
a tanLilmányi munka mellett az iskola tanulóinak és mindazoknak a jakabszállási
gyerekeknek akik délutáni szakköreinken, programjainkon részt vesznek.

KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET!

KELLEMES Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok!

Üdvözlettel: Dolog Ernő

intézményvezető

2



I 2016 telj. 2017. terv
Polgármesteri Hivatal (10.25 fő)
Bérek (14%) 33204818 38794542
- rendszeres illetmény 32 899 034 37 414 542
- költségtérités ( munkába Járás, szemüveg) 129 663 480 000
- egyéb munkavégzés és külsűs 176 121 900 000
Járulékok 10 506 604 9 447 641
Bérek és járulékok összesen 43 711 422 48 242 183

Könyv, újság előfizetés 57 555 80 000
Irodaszer 765 957 900 000
Szakmai és egyéb készletbeszerzés 263 887 400 000
Telefon, internet 750 251 800 000
Közüzemi díjak 1 186 520 1 600 000
- gáz 781 783 900 000
-áram 343801 400000

-víz 60936 300000
Kiküldetési költség 43 534 300 000
Szoáltatási kiadások, továbbkéQzés stb. 1 785 079 2 055 000
-bérleti díj 82661
- karbantartás, kisjavítás 143 201 250 000
- postaktg. 780 157 850 000
- bankktg. 128 077 200 000
- továbbképzések 406 824 450 000
- szemét szállítás 48 500 55 000
- fénymásolás 195 659 250 000
Reprezentációs kiadások 155 000 200 000
Marketing, PRtevékenység 18 571 250000
Áfakiadások 1231018 2000000

Áfa befizetése APEH felé 1 000 2 000
Szja és eho befizetése képzés és reprezentációs k 150 000 200 000
Hivatal működési kiadásah 6 408 372 S 787 000

Informatikai eszköz beszerzés 584 175 800 000
Egyéb tárgyi esik. Beszerzés 1 370 521 250 000
Beruházás áfa 527 768 284 000
Felhalmozási kiadások 2 482 464 1 334 000
Hivatal összes kiadása 52 602 258 58 363 183

Bevétel finanszírozás 58 363 183



Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde 2016 tény 2017. terv

Bérek (11 főre)
- rendszeres illetmény (29 %)
- költségtérítés ( munkába járás, szemüveg)
- egyéb munkavégzés és külsős
Járulékok

28 911 234
22 265 002

216232

430 000

9628 689

37 368 978
36568

30(

972

000

500 000

8 462 651

Óvoda

Udvari Játékok, mozgásfejlesztő Játékok 150 000
Egyéb készletbeszerzés,( irodaszer, tisztitószer) 240 120 250 000
Védöruha beszerzés 110 000 110 000
Kiküldetési költség 10 000 10 000
Könyv, szakmai kiadványok 135 000 150 000
Telefondíj, Internet 158 290 175 000
Közüzemi díjak 1 143 530 1 600 000
-gáz 648558 800000
-áram 365936 400000
-víz 129036 400000
Szemét-és szennyvízszáflítás 70 500 80 000
Egyéb szolgáltatási kiadások, pl.fogl.eü.vizsg. 393 037 49 000
-bankktg. J 36112 40000
- postaktg. 15 925 25 000
-karbantartás aoűűf 600000
- informatikai program 24000j 24 000
- egészségügyi szolg. 76 000 80 000
-továbbképzés 180000 180000
Óvodai asztalok, székek, padok 300 000
Szőnyegek, terítők 160 000
Udvar parkosítása, kerítés Javítás 70 000
Áfa 557 374 845 000
Munkáltatói szja és eho képzési díj után
Óvoda működtetési kiadása Összesen: 40 419 047 50 680 629

Bölcsőde
Bérek (5 főre)
- rendszeres ületmény (47 96)

- költségtérítés (munkába Járás, szemüveg)
- egyéb munkavégzés és külsős
Járulékok

9 118 717
8967407

151 310

2 963 201

13 479 229

13208229

171000

100 000

3 127 155

ulrodaszer, szakma! anyagok, szakkönyvek 112 000 130 000
Tisztitószer 90 000 90 000
Szolgáltatási díjak: 688 0Oo 1 000 000
-foglalkozás eü., bőlcsődeorvos 583 000 650 000
- képzések 105 000 350 000
Telefon, internet 53 116 80 000
Közüzemi díJak: 622 259 1 230 000
-gáz 335461 450000
- áram 66 571 80 000

1. oldal



Konyha üzemeltetése

Bérek (6,5 főre)
- rendszeres illeitmény (30 %)
- költségtérítés ( munkába Járás, szemüveg)
- egyéb munkavégzés és külsős
Járulékok

11 627 044

11 145 044

83 000
399 000

3 584 842

15 149 519

14 999 519

150 000

3 592 042

-víz 220227 700000
Szemétszállitás 49 500 50 000
Munkaruha 50 000 50 000
Egyéb beszerzések: 125 000
- hordozható telefon 30 000
- rádió Cd lejátszós 15 000
- Játékok 50 000
- polcok 30 000
Karbantartás 500 000
Áfa 282 196 600 000
Bölcsőde működtetési kiadása összesen: 14 033 989 19 961 384

Élelmiszer beszerzés 22 373 992 24 000 000
Közüzemi díjak 435 789 610 000
-gáz 195638 200000
-áram 155121 160000
-villany 86030 250000
Szemétszállítás 63 365 70 000
Étkezési hulladék szállítás 246 040 250 000
Védűruha 150000
Irodaszer 129 459[ 130 000
Tisztítászer 369 092 380 000
Továbbképzés 90 000
Karbantartás, szolgáltatási díjak 246 040 200 000
Eszköz pótlások 1 971 744 300 000
GT 4-S gáztűzhely álvánnyal 410 000
Áfa 5 617 246 7 200 000
Konyha működtetési kiadása Összesen: 46 765 653 52 531 561

óvoda, bölcsőde ás konyha kiadások 123 173 573

Bevételek

Étkezés befizetések I 194051431 13000000

IFenntartái finanszírozás 81 812 105 173 573

2. oldal





Önkormányzati kiadások

2016 tény 2017 terv
Az egész önkormányzatra vonatkoz6, nem kifejezetten polgármesteri
hivatali kiadásokra tervezve:
Bérek(2fóre) 8408521 11394541
- rendszeres Iletmény (19 %) 8 402 521 10 048 085
- külsős megbizási díj (ASP migráció) I 346455
Járulék 2 177 849 2 724 332

Képviselők tiszteletdíja 3 000 000

Kiküldetés (ASP) 53 583 150 000

Szoigált;tási kiadások pl.belső ellenőrzés, banki tranzakciós költségek, 444 879 S 500 000

Vízkár elháritási terv, Informatika biztonság, baiesetvédelmi oktatás,

Bursa Hungarica támogatás 350 000 400 000

Aranyhomok Egyesület tagdíja 298 870 300 000

Helvéciai Mikro térségnek működésre utalandá a szociális feladatok

ellátására 7847000 11 000 000

Kiskőrös és Térsége lvóvízminőség-javító Társulásnak tagi befizetés 195 082 195 082

Katasztráfavédelem támogatása 200 000 200 000

Falugonőnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Kecskemét tagdíj befizetés 21 000 21 000
Jakabszállási Lovas Sportegyesület támogatása 400 000 600 000

Jakabszállás Községi Sportegyesülez támogatása 1 995 534 1 900 000

Jale támogatása 400 000 400 000
Egyházak támoEatása 400 000 600 000
Gyermeknap támogatása 402 842 400 000

Általános iskolai versenyek 55 582 400 000
Állatmenhely 300 000 300 000
Szociális célú tűzifa beszerzés 1 000 000

Polgárárség támogatása 400 000 400 000

Jóga csoport támogatása (helyiség bérlet) 100 000

Szüreti 2016 alapítvány 500 000 400 000

Áfa 675 125 800 000

Támogatás fel nem használt részének visszafizetése 6 000 000

Önkormányzati általános kiadások összesen: 29 625 867 48 184 955

Mezöőri feladat 31

Bérek (1 főre) 2 000 802 2 193 009

- rendszeres ilietmény (6 %) (32 %) I 928 082 2 043 009
- költségtérités ( munkába járás, szemüveg) 72 720 150 000
Járulékok 659 833j 619 531

Kiküldetési költség 301 919 250 000

Munkaruha 88 315 45 000

Orvosi vizsgálatok, képzés 138 471 40 000

Telefon 45 231 66 000

Áfa 49 601 50 000

MEzőőri szolgálat működtEtése összesen: S 284 173 3 24 540

1



Háziorvosi rendelő 10
Bérek (2 főre) 7 044 915 8 414 194
- rendszeres illetmény (12%) 6 915 915 7 774 194
- költségtérités ( munkába járás, szemüveg) 240 000
- egyéb munkavégzés és külsős 129 000 400 000
Járulékok 1986000 1878060
Gyógyszer, vegyszer, szakmai anyag 82 500 120 000
Irodaszer 24 000 30 000
Védőruha 20000 20000
tisztitószer 38 122 45 000
Telefondij, internet 198 012 210 000
Közüzemi díjak 571 395 800 000
-gáz 429976 450000
- áram 45 025 50 000
-Víz 96393 300000
Szoftver, Számítógép karbantartás 198 900 200 000
Szemét, veszélyes hulladék kezelés 30 000 40 000
Karbantartás 70 000 70 000
Szolgáltatási díjak 443 000 500 000
Felelősség biztosítás 3D 000 30 000
Kiküldetési költség 261 636 260 000
Áfa 336 720 400 000
Rendelő működtetése összesen: 11 340 200 13 017 254

Tanyagondnoki szolgálat 43

Isérek(lföre) 1612225 2559009
- rendszeres illetmény (57%) 1 612 225 2 559 009
Járulékok I 521 775 605 491
Üzemanyag I 514221 550000
Gépjármű karbantartás 540 873 500 000
Biztosítás, egyéb szolgáltatás 245 385 300 000
Tanfolyam 400 000
Munkaruha 25 000
Telefon 47352 48 000
Áfa 305527 350000
Tanyagondnoki szolgálat működtetése összesen: 3 778349 5337500

Művelődési ház működtetése, közművelődési feladatok támogatása
24
Közüzemi dflak 791 750 910 000
-gáz 505000 650000
-áram 159200 160000
-víz 27550 100000
Szemétszállítás 87400 90 000
Karbantartás 200 000 250 000
Tisztitószer, eszközbeszerzés 64 500 70 000
Települési rendezvények lebonyolítása (idősek napja, falvak éjszakája, 1 715 108 2 500 000
Áfa 632 142 900 000
Közművelödés működtetése összesen: 3 490 900 4 720 000



Közösségi ház működtetése 51
Áramdij 194 263 200 000
Készletbeszerzés 302 815 300 000
Riasztó berendezés üzemeltetése 55 043 55 000
Karbantartás) épület kisebb alakítása 153 968 400 000
Szolgáltatások 50 000 50 000
Kiküldetési költség 58 821 50 000
Tárgyi eszközök beszezése 643 739
Áfa 352 465 190 000
Közösségi ház működtetési kiadásai összesen; J 18111141 I 245 000

Családsegités, gyermekjóléti szolgálat, idősek klubja épület fenntartási
kiadásai 04
Teiefon és internezdíj 278 139 280 000
Közüzemi díial: 430 682 510 000
-gáz 240952 250000
-áram 156909 160000

Víz 32 821 100 000
Szemétszállítás 30 000 30 000
Anyag, eszközbeszerzés 41 975 50 000
Karbantartás 117353j 120 000
Üzemeltetési kiadások 27000 30 000
Áfa 238 423 300 000
Működtetési kiadások Összesen: 1 1535721 1 320 000

Ingatlanok fenntartása, parl:gondozás és fenntartás, közterületek,
bérlakások karbantartása, sportpályán elhelyezett szemét elszállítása
Közüzemi díiak 203 732 375 000
-gáz 75830 80000
- áram 43 708 45 000
-víz 84194 250000
Üzemanyag 404422 600000
Karbantartási anyag 891 144 950 000
Karbantartás, egyéb szolgáltatások 45150 400 000
Vagyonbiztositás 826221
Telefondíj 152 440 155 000
Egyéb eszköz beszenés (szivattyú, csúszda) 359 990 600 000
Áfa 505 712 700 000
Általános működtetési kiadások összesen: 1 2 563 590 3 780 000

Közfoglalkoztatás

Szolgáltatási kiadások, fogl.eü.vizsgstb. 205 807 250 000
Védöruha, eszköz-és Lészletbeszerzés 2 191 900 2 598 000
Áfa 605 845 702 000
Közfoglalkoztatás működtetési kiadása Összesen; 3 003 552 3 550 000

fKöemető fenntartása 27
Épület ás környezetének állagmegávása 255 682 250 000
Áfa 29 442 71 000
Köztemető működtetése összesen: 285 124 331 OOD

Közvilágítás 29
Áramdíj 2 484 949 3 000 000
Karbantartás I 006 796 1 100 000
Áfa 905971 1107000
Közvilágítás bővítés 411 480
Közvilágítás kiadásai Összesen; 4 810 196 5 207 000
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Térfigyelő kamerarendszer működtetése 46
Karbantartás, áramdij 90398 150 000
Rendszer díj 548 000 650 000
Áfa 171003 216000
Műkődtetési kiadások összesen: 809 401 1 016 000

Utak fenntartása 28
Bel ás külterületi utak karbantartása, hóeltakarítás 2 835150 3 000 000
Egyéb beszerzések (táblák) 215185 400 000
Áfa 1100039 864000
Csapadékviz elvez, útalap készítés 2 240 877
Utal; fenntartási kiadásai összesen: S 291 251 4 264 000

Tanyavédelmi autó fenntartása 44
Üzemanyag 67660J 300000
Karbantartás 53 126 150 000
Biztosítás, cégautóadó 194 923 200 000
Autó beszerzés 6 451 772
Áfa 1762 400j 121500
Fenntartási kiadásai Összesen: S 529 881 J 771 500

Egészségház, védőnő 50
Informatikai ktg. 88 240 90 000
Áfa 23825 24500
Szolgáltatási kiadások 90 0001 90 000
Egészségház mindösszesen 202 0661 204 500

Sportöltöző ás pálya üzemeltetése: 37
Közüzemi diiak 438 118 560 000
-gáz 83845 100000

1- áram 301 880 310 000
-Víz 52393 150000
szemátszállitás 48 070 50 000
Karbantartás 15 000 20 000
Tisztitöszer 32 000 40 000
Üzemanyag 50565 55000
Áfa kiadások 153 221 185 000
Sportöltöző ás pálya üzemeltetése: 704 974 870 000

Eseti pénzbeli ellátások
Települési támogatás (átmeneti gyermekvédelmi támogatás, lakhatási
támogatás, temetési segély) 1 743 350 2 000 000
Gyógyszertámogatás 3 037400 3 000 000
Idősek étkeztetésének támogatása 66 300 I
Köztemetés 76 000 480 000

Hulladékszállitás támogatása 377 784 500 000
Eseti pénzbeli támogatások ösazesen: 5 291 834 S 980 000

Mindösszasan 82 988 492 99 492 249
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Beruházás
Mindösszesen 151 474 1501

Jakabszállás Község Önkormányzata

Összesen 150 712 150
Művelődési ház pályázat önerő 25 000 000
Polgármesteri Hivatal épület elötető 945 000
Csapadék elvezetés, útjavítás(pályázat) 45 000 000
Csatorna próbaüzem 6 000 000
Köztemető karbantartás 1 000 000
Bérlakások felújítása 4 000 000
Légkondi (pénztár, oktató terem) 1 000 000
Polgármesteri hivatal épületében (polgármesteri szoba
parketta csere, konyha kialakítás) 3 500 000
Traktor, gréder pályázat önerő 8 000 000
Tűzcsapok létesitése 2 500 000
Villanyoszlop áthelyezése 1 600 000
Piac önerő 8 000 000
Tálalókonyha önerő L
Műfüves focipálya 10 000 000
ÁFA 34 167 150

Polgármesteri Hivatal
Összesen 762 oóól

Informatechnikai biztonság miatt eszköz beszerzés 600
ÁFA 152 oopj

Kiadások 029 0061263

Bevétel 443 isg 371
Mindössz kiadás 414 503 155
Különbség 28 656 715



önknrmánu,ati bevételek
2011 évi bevételeink összesitve és a költségvetés vésösszege - 2016.tény 2017 terv

Állami támogatások
1. A helyi önkormányzatok múködésének általános támoaatása V 258 4801 76647023

al Önkormányzati hivatal működésének támogaása 4 583 003 Ft/fö763 fő 343294031 33 983 600
ül Település-üzemeltetés támogatása 35 943 920 3 109 980
cl Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2 700 Ft/fő’2728 fö 7 335 900 7 311 600
dl Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2 550 Ft/fő914 fű 2 325 600 2 310 300

Rész Összesen: 83 640 880 83 715 480
Beszámitás: az ál/ami támogatást csökkenti a 2016. évi iparűzési adóalap 0,55 %-ának 40 91-a -6 382 400 -7 068 457
2015- évről áthúzódó bérkompenzkió

2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 44 620 800 48 661 456
a) Övodapedagógusok bértámogatása 31 940 500 35 421 623
b) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segitók bértámogatása 6 840 000 6 840 000
c) Óvodaműködtetési támogatás S 840 000 6 399 833

Atelepülési
önkormányzatok szociális, gyermekjóléti ás gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

53 243 657 57 114 743
a) A teiepüsi önkormányzatok szociális feladata;nal; egyéb támogatása 23 8:3 0841 17 576 003
ül Egyes szociális ás gyermekjólti feladatok támogatása S 4292001 11 418 505

ül) tanyagondroki szolgáltatás 2 500 033 2 503 030
b2) bölcsődei ellátás 5929200 8 918 505

cl Cyermekétkeztetés támogatása 23 253 7571 27 720 238
cl) a finanszirozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 11 890 9601 11 935 200
c2) gyermekézkeztetés üzemeitetsi rámoaazása 10 253 937 15 655 488
c3) rászoruló gyermekek Intézményen kivüt szünidei étkeztetésneL támogatása I 126 890 65 550

dl Szociális ágazati pótlék 737 616
4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 097 380 3 087 120

a) Vönwtári. közműveiődésl feladatok támogatása 3 097 380 3 087 120
5. Béricompenzáció 2 484 120
Állami támogatások Összesen: 180 704 437 185 510 342

Saiét bevételek J
Jakabszállás Község önkormányzata j 173 496 482 93 050 000
Cépjárműadá bevétel fa bevétel 40 %-a a miénk) j 14 242 685 13 000 000
Iparüzési adó I 56 937 127 35 000 000
Pótlék, birság 40030 50000
Mezőöri jár 3 492 767 800 000
Kamatbevétel 340 855 300 000
Bérleti dOn 6 747 498 S 000 000
Áfa bevétel 661 817 450000
Szolgáltatási bevételek 62 030

IFM Hivataltól átvett pénz 540 000 1 003 030
jMegyei_Egészségbiztositásl_Pénztártói_átvett_pénz 14 787 000 12 000 000
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra átvett pénz 25 444 729 25 000 000
Pályázati_bevételek_)ASP,_Adósság_konszolidáció) 53 000 000

Bevételek mindösszesen 354 200 919 278 560 342

Lekötött betét 164 599 S29
Össz felhasználható összeg 443 1S9 871



Onéletrajz

Személyes adataim:
• Név: Pintér Károly
• Cím: 5152 Portelek, Herboly Ilona utca 3.
• Állampolgárság: Magyar
• Születési hely, idő:.
• Nem: Férű
• Családi állapot: Nős, három gyermek

Karriercél, ambíciók:
• Szeretek sikeres lenni a munkámban. Munkavégzésem precíz, pontos, figyelek a

határidőkre. Könnyen és szívesen tanulok új dolgokat, több feladat egyidejű
végzésében gyakorlott vagyok. Jelenleg is közterület-felügyelőként dolgozom. A
legutolsó teljesítmény értékelésem 98%os lett. A számítástechnikai jártasságom magas
szintü. Munkahelyi vezetésben is van tapasztalatom. Rengeteg élethelyzettel
találkoztam már felügyelői munkám során, melyhez korábban a Honvédségnél
elvégzett tréningjeim nagy segítséget nyújtottak számomra. Problémamegoldó
képességem rendkívüli. Hét éve végzek halászati őr tevékenységet.

Tanulmányaim:
• 1998-2003 Móricz Zsigmond Gimnázium (Tiszakécske) gimnáziumi érettségi
• 2001 „B” kategóriás gépjárművezetői engedély
• Honvédségen belül rengeteg (köztük több, speciális feladatra felkészítő)

tanfolyamon, kiképzésen részt vettem.
• 2009 Mezőőr és halőri végzettség megszerzése
• 2013 közterület-felügyelő végzettség megszerzése (OKJ)
• 2015 közigazgatási alapvizsga, rendészeti vizsga (Miskolc)
• Saját tulajdonú gépkocsival, érvényes fegyvertartási engedéllyel rendelkezem

Munkatapasztalatok:
• 2013.június- Közterület-felügyelő (Jászberényi Polgármesteri Hivatal)
• 2012. május-2013 május Bolti eladó (Ferwant Bt., Jászberény, MTZ Szaküzlet)
• 2010. október-2012. május Bolti eladó (Jászberény, Center Sporthorgász Szaküzlet)
• 2008. július-2010. július Szerződéses katonai szolgálat (Szolnok MH. 25/88 KVZ

ejtőernyős-búvár, mesterlövész. Budapest MH. 1. HTHZ. Hajógépész, aknász)
• 2006. augusztus-2008. július APEX Elektronika Kit, T-Mobile Partner, Szerviz

munkatárs (Jászberény, Zirzen Janka utca 3, 30/942-3635)
• 2003. deeember-2006. augusztus Szerződéses katonai szolgálat (Tapolca,

Kecskemét)
• 2003. március-augusztus Sorkatonai szolgálat (Szabadszállás, Kecskemét)

Érdeklődési kör:
• Vadászat, horgászat, terepkerékpározás
• Szabadidőm nagy részét feleségemmel és tíz-, négy- valamint másfél éves

kislányaimmal, magyar vizsláimmal a természetben sétálva töltöm.

Portelek, 2016. december 9. Pintér Károly


