
Földeák község Képviselő-testtilete
2020. december í6._ra tervezett rendes - nyílt - ülésének napirendje:

1 .l zárt ülési előterjesáések

2.l Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról, vala mi nt a tejá rt határidejű határozatok végrehajtásáról

EÍőadi: polgármester

3./ Rendelet-tervezet Földeák község Önkormányzata átmenetigazdálkodásáról
Előadi: polgármester

4./ Előterjesztések

5./ lnterpellációk, kérdések

6./ Egyebek

Tisáelettel kérem, hogy a napirendi pontok, az előterjesáések, határozati javaslatok
elfogadására vonatkozóan, írja le kérdéseit, észrevéte|eit, javaslatait a mellékelt
táblázatban tüntesse fel döntését, valamint véleményezze azokat.

Földeák, 2o2o. december 11.
_,...-jí'.-i'.

Ji4Ír+".r.
i-:

:Tisztelettel: t. t ili ,,,,i
;-v!J"

Hajnal Gábor oh{ ,

polgármester

a:6922 Földeák, Szent László tér 1.
l: (62) 524-092 ;: (62) 524-090 !: foldeak@foldeak.hu



Földeák község Polgármesterétól

MELLEKLET
A meghívó 4./ Előteriesztések pontjának részletezése

1. A Természetben nyújtott tüzelőanyag támogatásról szóló rendelet megalkotása

2. E|hunyt személy közköltségen történő eltemetésének költsége 2o21. évre

3. Tulajdonosi hozzájárutás a RANÉ-AQUA Magyarország Kft. részére d uC'' típusú
tornaterem vízi kózmúvek építés éhez
4. Tulajdonosi hozzájárulás a nRruÉ_AQUA Magyarország Kft. részére a 'C" típusú
tornaterem belső közlekedő felületek építéséhez és csapadékvíz elvezetése

5. Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal fénymásolás_technikai feladatainak
ellátására szerződéskötés

6. Földeák Községi Önkormányzat fénymásolás-technikai feladatainak ellátására
szerződéskötés

7. A Földeáki Községi Önkormányzat és intézményei rendszergazda feladatainak
ellátására szerződéskötés

8. A Képviselő-testÚlet2021. l. félévi Munkaterve

'=:6922 Földeák, Szent Lászlő tér't.
l: (62) 524-092 =: (62) 524-090 E: foldeak@foldeak.hu



Földeák község Polgármesterétől
n6922_Földeák, Szent László tér í.
DTel: 524-092. Fax: 524-090.

Ü.i.sz.: 12020.
Ea: KunosÁgnes

Földeák Községiönkormányzat2021. évi köttségvetésigazdáIkodásának átmeneti
viteléről szóló rendelet megalkotása

Tisztelet Képviselő-testü let!

Az államháztartásrÓl szÓló 2011. évi cXcV. törvény 25. s (1)-(4) bekezdése tartalmazza a

helyi önkormányzat átmeneti gazdálkodásának szabályait:

,,(1) Ha a kottségvetési rendeletet a képvisető-testüIet a költségvetési évben legkésőbb

március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben

felhatalmazást ad, hogy a hetyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket

folytatól agosan beszedhessé& ki ad ásaikat teljesítsé k.

(2) Az átmeneti gazdátkodásról szóli rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás

idŐtartamát. A felhatalmazás az (Jj kottségvetési rendelet hatálybalépésének napján

megszűnik.

(3) Ha a képviselő4estület a kottségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az
-átmeneti 

gazdátkodásrót szótÓ rendelet hatátyvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti

gazdátkodásril rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásrÓl szólÓ rendelet

hatátyát vesztette, a polgármester jogosult a hetyi önkormányzatot megillető bevételek

beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon betül a kiadások arányos teljesítésére'

(4) A (3) bekezdés alapján fotytatott gazdálkodásrÓl a képviselő-testÍjlet részére a
polgármester beszámot. A képvisető-testület az (lj koltségvetési rendeletet az (1) és (3)

bekezdés szerint beszedett bevételeket és tetjesíteft kiadásokat az Új költségvetési

rendeletbe beépÍtve fogadja el."

Javaslom, a 202L évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotását, hogy az

önkormányzat és költségvetési lzervei bevételeiket folytatólagosan beszedhessék,
kiadásaikát teljesíthessék, valamint annak meghatározását, hogy milyen intézkedéseket
tehet a polgármester a rendelet keretein belül a költségvetési rendelet elfogadásáig.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szólÓ 478l2o2o' (Xl. 3 ) Korm. 
'".n9"l"t, 

valamint a

katasztrófávéóelemről és a hozzá kapcsolÓdó egyes törvények módosításárÓl szÓló 2011.

évi CXXV|ll. törvény 46.s. (4) bekezdésében foglált veszélyhelyzetre tekintettel a képviselő_

testület jogkörét a polgármester gyakorolja.

Földeák, 2020' december 11.

Hajnal Gábor ÓlL,
polgármester



TERVEZET

Földeák Község i Ö nkormányzat Képviselőtestü letének

.......12020 ( ......) önkormányzati rendelete
az Önkorm ányzat 2021 . évi költségvetési

gazdálkodásának átmeneti vitelérő]

Földeák Községi Önkormányzat Képviselő-testÜlete hatáskörében eljáró

polgármester a Éelyi önkormányzatok és szervei, a köztársasági megbízotta(
valámint az egyes óentrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló

1991. évi XX. törvény 138. s ('1) bekezdés l. pontjában, azállamháztartásról szóló

2011. évi CXCV. tv. 25. 5 -áuan kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.

cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott költségvetés készítés feladatkörében

eljárv'a' a katasztrÓfavédelemről és a hozzá kapcsolódó egY9s törvények

m'ódosításárÓl szÓló 2011. évi CXXVlll' törvény 46. s (4) bekezdésében foglalt

felhatalmazás alapján, a Magyarország Kormánya által a .veszélyhelyzet
kihirdetéséről s.óÍo 478l2o2Ó.(xl'g') Kormányrendelet alapján elrendelt

veszélyhelyzetre tekintettel a következőket rendeli el:

1. s. (1) A Képviselő-testÜlet felhatalm azza a polgármestert - a Földeák Község

oni.*'anyrát^2021. évi végleges költségvetés hatályba lépésének napjáig - a helyi

önkormányzat költségvetéséimégillető beúételeknek a hatályos jogszabályok szerinti

beszedésére és az eÍőzo évi kiadásl előirányzatokon belül a kiadások arányos

teljesítésére'

(2) A költségvetési szervek működési kiadásai az elóző évi idóarányos kiadási

élonany.^tokon- belül, kizárilag az uzemeltetéshez és a működéshez szükséges
mértékben teljesíthetők.

(3) Az előzó években vállalt kötelezettségek, szerződések 2021' évre áthúzÓdó

kifizetései teljesíthetőek.

2' s A személyijellegű kiadásokat érintően az egyéb adható juttatások a2021. évi

költségvetés elfogadása után érvényesíthető.

3.s A rendelet 2021' január 1. napján lép hatályba, és az önkormányzat

tdttsegvetési rendelet hatáíybalépésével egyidej ű leg hatályát veszti'

Hajnal Gábor
polgármester

Rákóczi Edit
jegyző



EL,ő ZFT ES HATÁSVIZ S GÁL AT

Fötdeák Községi Önkormá nyzat Képvisető_testületének az Önkormányzat 202''l.
évi köItségvetési gazdál kodásának átmeneti viteléről szóló .....12020.(. . .. ....)

önkormán yzati rendelethez
(a jogalkotásról szóIó 2010. évi G)fiX. törvény í7. $-a alapján)

l. Társadalmi hatás: A tervezetnek társadalmi hatása nincs.

ll' Gazdasági hatás: Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet azokat a
gazdálkodási kereteket határozza meg, amelyek között a költségvetési
rendelet megalkotásáig a bevételek folyamatosan beszedhetők, a kiadások
teljesíthetők'

ll!. Költségvetési hatás: Tekintettel az önkormányzat költségvetési helyzetére az
átmeneti szabályok megalkotása segít az önkormányzat és intézményei
likviditási helyzetét szilárdítani. Várhatóan az önkormányzat működése ezen
i ntézked ésekke l zav artalanu l b iztos ítható.

lV. Környezeti következményei: A tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. Egészségi következményei: A tervezetnek egészségi hatása nincs.

Vl. Adminisztratív'terheket befolyásoló hatás: A tervezetnek adminisztratív
terheket befolyásoló hatása nincs.

Vll. A jogszabály megalkotásának szükségessége: A költségvetés végleges
jÓváhagyásáig a folyamatos működtetés érdekében a tervezetben
megfog a l m azott ko rlátozó i ntézkedése k fog an atosítása i nd oko lt.

Vlll. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Nincs.

lX. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szetvezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek: A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzÜgyifeltételek
rendelkezésre állnak.

Földeák, 2020. december 11.

Rákóczi Edit
jegyző



lNDoKoLÁs

Fö tdeá k Közsé g i ö n ko rmá ny zat Ké pvisel ő_testü leté ne k az ö n ko rm á ny zat 2021 .

évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti viteIérő! szó!ó .....l2o20. (........)
ön kormán yzati rendelethez

(a jogalkotásról szóló 20'10. évi GXXX. töruény í7. $-a alapján)

Az államháztartásről szólÓ 2011' évi CXCV. törvény 25.s (1) bekezdése szerint, ha a
költségvetési rendeletet a képviselo-testület a költségvetési évben legkésőbb
március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben
felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket
folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat teljesíthessék, illetve meghatározza, hogy
a polgármester milyen intézkedéseket tehet a rendelet keretein belÜl.

A jogszabály szerint a Képviselő-testÜlet felhatalmazása nélkÜl is az előző évi
előirányzatok keretein beltil a polgármester jogosult a bevételek beszedésére,
illetőleg a kiadások teljesítésére, azonban ritka az olyan eset, amikor a folyamatos
rnűködés és gazdálkodás érdekében ne lennének más egyéb rendkívÜli vagy akár
előre nem látható események, kifizetések, amelyeket teljesíteni kell, ezért kerÜl sor
az átmeneti gazdá lkodásról szÓló rendelettervezet előterjesztésére.

A jogalkotásrÓl szóló 2010. évi CXXX' törvény 20. s - ában foglalt egyeztetési
kötelezettség a rendelet tervezetével szemben nem áll fenn'

Földeák, 2020. december 11.

Rákóczi Edit
jegyző



l.

Tárgy: A Természetben nyújtott tÜzelőanyag
támogatásról szóló rendelet megalkótása

Földeák Községi Önkormányzat az ormosszén Zr!-től kedvezményesen 630 mázsabarnakőszenet vásárolt, mázsánként bruttó 3.81o._Ft-ért, összesen 2.400.3oo._Ft._Ft
értékben.
Földeák [özségi ÖnkormányzatáhozbenyÚjtott kérelmek alapján 46 háztartás felelmeg a Földeák Községi ÖnkormánYzai Képviseló{estulbie által megatkototttermészetbeni tÜzelőanyag támogatáiáról')oto 7t2o2o.(x.8) önkormányzati
rendeletben meg határozott feltételeknek.
Földeák Község Potgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478t2o2o. (xl.3') Korm' rendelete, valamint a katasztroravéaelemről és a hozzá kapcsolódóegyes törvények módosításáról szóIó 2011. évi cxxvlll. törvény 46.s. (4)bekezdésében f9slatt. veszétyhetyzetre tekintettel _ a Képviselő-testület
!r{:!o"ében eljárva, figyetemmel a-természetbeni tÜzelőanyag támogatásról szóló712020.(x'8.) önkormányzati rendeletben foglaltakra a szociálisan rászorulók 1omázsa barnakőszén támogatásban részesültek háztartásonként, összesen 460mázsa mennyiségben.
A fennmaradÓ 170 mázsa barnakőszén kiosztása egy második Ütemben 2021.január hÓnapban történne, metyhez szÜkséges a lt2o2ó'.(X.8) termé".éto"n nyújtotttÜzelőanyag támogatásról szóló önkormányáti rendelet mÓdosítása.

Javaslom,

' a szociálisan rászoruIt személyek esetében a háztaÉás egy főre jutó havijövedelem módosítását, akinek a háztartásában a mináóíkori 
-öregségi

lyugd'j 175o/o-.ről z?9't::r^ (7í.25o.-Ft) illetve egyedÜl élő szemery eöeto-n
300%_ról 350%_ra (99.75o._Ft) történő emetését. 

-

' h9gy azok a szociálisan rászorult szemétyek részesütjenek barnakőszén
támogatásban, akik az első ütemben nem í<aptak tamoiatast.'

o 1lámogatás iránti kéretem benyújtási határidej e 202L január 5. napjától _
2021.január 15. napja.

Földeák község Polgármesterétől

Sz.: 12020.
Ea: Kurunczi_Bálint Nikolett

Földeák

nal Gábor



Földeák _Község önkormányzata
Képviselő_testü leténék

.......l 2020. (xl l. . ...) ö n kormá n yzati rendetete
a természetben nyújtott tüzeÍőanyag támogatásról szó!ó
7 l 20 20 - (X. 8. ) ö n k o rm á n y zati re n oá rc1 m o o os ia" aib r

Földeák Község Potgármestere a- veszélyhetyzet kihirdetéséről szóló 478t2o2o. (xl.3') Korm' rendelete, üabmint a katasztróíavéoelemrő| és a nóiia kapcsotódóegyes törvények módosításáról szóló 2011. evi cxxvlll. tórvcny 46.s. Flbekezdésében 
'foglalt. 

ves1élyhelyzetre teriniéttel a Képviselő_testÜtethatás kö rébe n eljá rva a követk eia*et rendel i el :

í.s A Rendeleta következő3IA.$_alegészül ki:

a) Földeák Ktiz19oi.. Önkormányzat természetben nyújtott szociális ellátáskéntbarnakőszenet biztósít azokn ak 'a 
szociálisan rászorult szemétyeknek, akiknek aháztartásában az.egr1 r91e jutó havi jövedelem Í]em haladja meg a mindenkoriöregségi nyugd'lj l9o|ise^uu ósszegének zsa őto-at', egyedul élo szöme! esetén a350%-át és e rendelet 3.$-a alapjáínem részesült barnakőszén támogatásban.

'?rff':}1í,intszerinti 

támogatásra a kérelmet202L január 5-tól-2o2L január 15-ig

TERVEZET

2. $ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Hajnal Gábor
polgármester

Rákóczi Edit
jegyző



ELÓZETEs HATÁsVlzsGÁLAT

a természetben nyújtott tÜzetőanyag támogatásról szóló rendelet
módosításhoz

Társadalmi hatás:
A természetben nyújtott tÜzelőanyag támogatásról szótó módosított rendelet alapjánaz állampolgárok számára nyomon [civetnJto,-átf"ú képet 

"a 
;;ó;k;rmányzat áftalbiztosított természetben i elláiásról.

Gazdasági hatás:
A természetbeni ellátások az önkorm ányzatköltségvetésén keresáÜl befolyásolja azön kormá n yzatok g azd á l kodását.

Költségvetési hatás:
A rendeletnek költségvetési szempontból önmagát végrehajtÓ hatása van' A szociá|isrendelet szabályai szerint náJtnato uJgiE-'" - ta'ógatasór igénybevétele,megállapítása.

Környezeti és egészségi következmények:
Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
A támogatás átvételét átvételi etismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban,melyből egy példány a kedvezményeze]let, egy példánv 

" 
tá'"oö"tá'o"n részesültetilleti meg' Az átvételi.elismervénybén fel keiltüÁtetni a támogatásban részestjlt nevét,a tÜzelőanyag faltilát, a tüzetőaáyag mennyiségét valamint áz átvétel iáejét.

A jogszabály megalkotásának szÜkségessége:Az Alaptörvénv 
'??'. cikk (1) !e,\eáes -ii pontiában biztosított feladatkör,Magyarország helyi önkormáni1iatatrólszóló zoy.'eiibxxxli. ió';;y 13. s (1) 8.pontjában kapott felhatalmazás, f|gyetemmel 

' .'*iati' ig".g"iá.rói és szociálisellátásokról szóló - módosított - 1göá. evi rll. torven-v renáaréiéÉ"il.'-'

A jogszabály atkalmazásához szükséges szemétyi, szetvezeti, tárgyi éspénzügyi feltételek:
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzÜgyifeltételek rendelkezésre állnak.

Rákóczi Edit
jegyző



lNDoKoLÁs
a term észetbe n nyÚjtott tíizetőa 

TH:ffiánTó l szó l ó ö n ko rmá nyzati ren de let

A Belügyminisáer dontése alapján önkormányzatunk részére 1 993 900 forint Összegűvissza nem térítendő egyszeri'tamoga!ry r_",tirt ió"anlgrasra tüzeLőanyag támogatásra,melyet az ÖnkormanyzaÍ-aza q bariakőYd-aiil[i'zo+o mm átmérőiű) vásárlásárahasználhat fel. Az önkormanyziy anál vattatt on"io méítéke ebben-", 
"réió"n 

398.78o.-Ft,
ill".:"i.,áfl;"'i,::"Í11xf.Tfl1x"lfi:; ;; ö";;'mértéke sóó.--r-t*nralq, nágyü- i
Az Önkormányzat.a'támogatott mennyiségnél több tÜzelőanyagot is vásárolhat, ha ameghatározott minőségi köúetelménveknery -megoeÉlo 

iuzerán"vaöói 
" 

páüazati kiírásbanmeg határozott árnál kedvezőbb feltétólekker tuJiá oészei".n,.Az ormosszén Zrt. (3526 Misk-olc, 2solcaj káil ó-ii' 'l)lo+'1 
araiántata szerint 3.8í0._FUqbruttó összegért (3'000.-Ft+Áfaiq) tudja áani a borsodi barnakőszenet, ezér| az

;ilá.:ÜT:il'fr1."o 
q szenet renoeít mei z.coo.3oó.-Fi értékú;, ag';'ö"eró mértéke

A barna kőszenet az ormoss zén Zrt-től vásá rottu k meg.Földeák Község Polgármestere a vesaélyh-eJyzéi LiniiáéÍe.erő szóló 478l2o2o'(Xl. 3.) Korm.rendelete' valamint a katasztrófavédelemről'és ; r'ó:': kapcsotódó egyes törvényekmódosításáról szóló 2011. évi cx}V!!.l.- ióú"v l9.9:'(-o) oeteátseuen fogtaltveszélyhelyzetre tekintettel ' 
-a 

Képvise!ő-testülái'hatáskörében eljárva a szociálisanrászorulókat 10 mázsa barnakőszen tamogatasoán reszesítette háztarÍásonként, Összesen460 mázsa mennyiségben'
A fennmaradó 170 mázsa barnakőszén 

!''9^1.]?..?. !9Y második ütem ben 2021' januárhónapban történne,-melyhez szükséges. 1lt||zo.(x'aj'termeszetben nyújtott tüzelőanyagtámogatásról szóló önkoimányzati reridelet mooosiiása-.''

1' A támogatást az_a telepÜlési 
,önk9rn11nyzat igényelhette, amelyik a szociálisrászorultság és a 

'2O2O' 
évi igenytés részleteó iertéierei{ - pgte.áót''a tÜzelóanyagmegvásárlását követő ]!. napon 

-hatátyoa 
repo - iéná;i;tb9.r1 szabályozza akként, hogya) a szociális igazgatásról és szociális etlatasóxror 

'ioro 
törvény szerinti aktív korÚakellátására' időskorÚak j.áradékára, Vagy - tekintet nélküt ánnak természetb"ni u"gy pénzbeliformában tÖrténő nyújiására - tér"|üiesi tamoóáiJ;; [e támogatásban részesÜlŐk kozülkÜlönösen a lakhatáshoz t<apcsótooo renoüeres- liiaoasof uiJ"ré.euel kapcsolatostámogatásban részesülők) jogosutt előnyt evéiién,-- "'

b) a gyermekek védelmérol é9 a gyá1ugyi igazgatásrót.szóló törvényben szabályozotthalmozottan hátrányos helyzetű gveimetet-á"uéro ó.á]JJ élu".."n előnyt, ésc') háztartásonként legfeljebb 5 m3iűzifa vagy 10 q s=en üirtosítására kerüljön sor, valaminto) vállalja, hogy a szociális cél(l tűzifában Vagy szénben részesülőtől elÉnJiolgáltatást nem

2' A települési önkorm 
!.1vz7t a-támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2021.február 15-ig osztja ki a rászoru]ók-részér", 

"-tá.ogatás teljes cisszegének pénzügyi felhasználásalegkésőbb 2021. március 3í-i9 toriénnét mág.
3. Minőségi követelmények:_ tűziÍavásárlás esetén a támogatást az Önkormányzat.ts7o etfogadott tűréshatárú,átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átm?rőjű tciziranar airégvasarla.ár"jóroithatja,_ szén vásárlása e.setén a támogatást az önkormányzat2o-4omm átmérőjű barnakőszénvásárlásra fordÍthatja, 

lJ-vl _v_Tv lllllt allllEIUJ

' a támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban,melyből egy példány. a kedvezményezettet, 
"gv 

p3rJány a támogatásban részesÜltet illetimeg' Az átvételi elismervényoen 
-tet 

kerr'tdrrteini a"íamogatáéban részesült nevét, atÜzelőanyag fajtáját, a tüzelőaÁyag mennyiseget váráminilz atvétel idejét.



4' A tűzifa származását az erdóről, az erdő védelméről és az erdógazdálkodásról szóló2009' évi )fiXVll..törvény 90. $-a szerint kell igazolni. A beszerzett tüzifa mennyiségénekigazolása érdekében e rendelkezés szerinti-szállítójegy másolat át az elszámoláShoz
csatolni kell.

A rendelet-tervezet g1-!iós jogból eredő egyeztetési kötelezettségekkel Összhangban áll, ajogalkotásról szóló 2010. évi C)(XX. Ttirvény 20.$_ában foglalt ejyeztetési i<itetezettség arendelet{ervezettel szemben nem áll fenn.

Rákóczi Edit
jegyző



L.

Földeák község Polgármesterétől
6922 Földeák, Szent L. tér 1. Tel./Fax 62t524-Og2,621524-090

ak.hu

Ea.: Kurunczi-Bálint Nikolett
Előterjesztés

Tárgy: Elhunyt személy közköltségen
történő eltemetésének költsége 2O2A. évre
Mell.: 3 db árajánlat;

Földeák

1 s-1ocjá!i9 igazgatásról és szociális el|átásokról szóló 1993. évi l!t' tv.(továbbiakban: 9.tl48-.-S-a alapján ,,a haláteset hetye szerint itletékes telepÜtési
önkormányzat képviselő-testüIete - a haIátesetrőt úaIó tudomásszezést követő
h-uszonegy napo! le|til - gondoskodik az elhunyt szeméty közköltségen
történó eltemetéséről, ha nincs vagy nem telhető fel az etteme'ttetésre kötjtesszemély, Y3gy az eltemettetésre köteles személy az ettemettetésrőI nemgondoskodik. Az eIhunyt szeméty utolsó lakóhelye szerinti tetepülési
önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként á terütetiteg iltétéres
|91je9vz-onél bejelelti' Y"gy az eltémettetésre köteles személyt á köztemetés
költségeinek megtérítésére kötetezi.''

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának résztetes szabályaiiót ézóló 63/2006.
$l.27..-| Ko-rminyrendelet 9n. s (3) bekezdése szerint: ,, A liöztemetés köttségemagába foglalja az egészségügyi intézményben úégzett hatott kezetési
tevékenység és a halott szállítás díiát is.''

Földeák községben a köztemetés legkisebb költségének meghatározása és atemetkezési szolgáltatóva! történő megállapodás megkötésé érdekében az
Ön korm ányzat h á rom temetkezés i vá l la lkoz?stói ké rt á rajá niatot'

A temetési szolgáltatók áttal megkÜldött árajánlatok a következőket tartatm azzákz

_ hamvasztás utáni temetés:l a hamvasztáshoz szükséges ketlékeket,! a hamvasztást,. szállításokat a makói Kórházbót a hamvasztóba,
temetkezéstől a temetőbe iIletve a ravatatozőtől a sírig,. szociális urnát,r sírjelző keresztet,r a_szolgáItatást {feliratozás, ravatatozás, urna ethelyezését a
sírba, sírásását).



- testtemetés:
. koporsót,. szemfedelet,. lepedőt,. derékaljat,. párnát,. műanyagbetétet,. sírjelző keresztet,
' a szál!ítást a makói Kórházbót a temetőbe, ittetve a sírhoz,

ü gyeleti halott szállítást,
' a-szolgáltatást (koporsó etőkészítése, feliratozás, leeresztés,

sírásás, hantolás).
Az árajánlatok nem taÉalmazzák a híitést, a végtisztességre va!ó
felkészítést (öltöztetést), gyászbeszédet, sírhety-díjat, -hirdetést, 

koszorú
árát, valamint más temetkezés általi szállítási díiái.

H'ATÁnozATt JAVAsLAT
Földeák Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésérő] szóló 478t2o2o. (xl.
3.) Korm. rendelete, valamint a katasztrófavédelemről és a hozá kapcsoló'dó
egyes törvények módosításáró! szóló 2011. évi cxxvltl. törvény 46.s. (4)
bekezdésében foglalt veszétyhetyzetre tekintettel - a Képviselő-testütet
hatá9klfben eljárva, figyelemmet a szociális igazgatásról és szoiiális etlátásokról
szóló 1993. évi lll- ty. 48.$. foglaltak alapján- Foldeák telepÜlésen elhunyt szeméty
közköltségen történő eltemettetésére a ._vel köt megállapo áast zozi.
évre.

Erről éÉesítést kap:
1./ Földeák község polgármestere
2. l F öldeát_Óttin Jai xóiseJ jegyzője
3./ Kurunczi_Bálint Nikolett szociális Ügyintéző

Földeák' 2020. december í1.

nal Gábor

(

Szolgáltató Testtemetés
(bruttó)

Hamvasztásos temetés
(bruttó)

Rekviem 1990 Makó Kft. 99.000.- Fr. 95.000.- Ft.

Csongrád Megyei
Kegyeleti Kft.

í50.000._ Ft. í40.000._Ft

Bergavellum Kft.
lrisz Temetkezés

í60.000.-Ft 125.000.-Ft

polgármester



Rekviem 1990 Makó Kft

Kiss Sándor

Makó Jó:sef Attila u.5. srám

62/273-5r4

Földeák község Önkormányzata részére

ff'r:ffi'*:rjiuárajánlatunkat 
tessr{ik meg a ?021. évre kÜ*költíég€n történű temetés

Testternetésre, m*ty tartalmazza :

_ kopÓrsó

_ szemfedél

_ lepedő

_ derékalj

- párna

műanyagbetét

- sÍrjelző kereszt

A vállítást a makóí Kórházból a temetóbe ille*e a sírhoz,iigye|eti halott srállftást.
A srolgált*tást:

- koporsÓ előkészÍtését

- félíratozását

_ |eeresztést

- sírásást

- hantolást

Nettó 77,953,-

Ára 2!'a47,-

Bruttó 99.o0o,-

Fenti árajánlat nem ,'il&lma&a a raYataloró bérleti díJát' az elhunyt Ölt&tetését.
Makó,2020.12'05.

Tisztelettel:



]aa'1] ]'.;:a]é]*:;'!1-,,.aa:'..i;.J59*j*{'i'2aag,a,:aj8*.'):,.,:?:.*4...:{;Él4ry.i!i1$!11r1!:;.
, :..r):,)):a.ta..a.t.:. j i::, :a. att:: :... \a :aa:.| : :?, :;:::r\

Rekviern 1990 Makó Kft

Kiss 5ándor

Makó József Attila u.5. szám

6217]L3-514

Földeák l(özség Önkorrnányzata részére

Tis:telettel, az alábbi árajánlatunkat tesszük m6g a 2021' évre közköltségen történő temetésköltségeire vonatko:óan:

H a rnvasrtá s utá n i te metés re, me ly ta rta lÍnalra :

A hamvasrtáshoz srÜkséges tellékeket.

A hamvasztást.

seállításokát a hamvasrtóba, temstk€téstől a temetőbe ílletve a ravataloÍótóla sírig.

Srociális urnát,

Skjelző keresztet.

A szolgáltatást:

- felir,atozást
. rarrata|ozást
. uÍna elhelyerését a s{rba
- s{rását

Nettó 74.803,_

Áfa za'7g7,-

Bruttó 95.000

Fentiárajánlat nem tartalrnarza a ravatalozó bérleti díját.

Makó, 2020'12.03.

Tisztelett€l:



A/t
{ Fson$sa 6800 Hódmezővásárhely, Dr. lmre József utca 1.
\ |Me8Dlel Tel.: 62/534-985; +3ó130-606-3802; Fax.z 62t534-986\K.gyeletlKft. e-mailcÍm: csmkegyeletikft6lcsmkegyeletiKt'hu

Földeárk község Polgármestere részére
6922Földeél< Szent L. tér l. Pf.l.

Iktató saám: 12020

Dáfum: 2020.ll.l3.

Tá rgy: közköltsé gen történő temetés áraj ánlat Földeríkra

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérésének megfelelően közköltségen történő temetésre az alábbi árajrínlatot teszem:

l. testtemetés: bruttó: 150.000._Ft/eset
2. hamvasáásos temetés: bruttó: l40.000._Ft/eset

A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. számlájában érvényesíti:
l ' a ténylegesen felhasznált kegytárgyak bruttó árait,

2. a katolikus temető ravatalozó bérleti díját szilmla szerinto hamvasztás esetén
ravatalozás nélkül,

3. hamvasztás esetén a hamvasáás díját,
4. a saját szolgáltatásokból az igénybevételtől ftiggetlenül csak az.okat a tételeket,

amelyek bruttó díja belefér a költségkeretbe.

A költségkeret továbbra sem tartalmazza:
_ sírhelydíjat,sírásást,
- választás szerinti búcsúzüatiást,

- koszorut, virálot,
- hangosítást, gyászzenét, öröklángot,
- hirdetést,

- a felsoroltnál igényesebb kegytfuryakat,
- más vállalkozó szÁllítési, hűtési, öltöztetési díjait.

A fenti igények csak akkor teljesíthetök,ltaaz igénylő (az Önkormányzatvagy Temettető) a
kö ltségkereten fe lül megfizeti'
Év közbeni kegytárgy-szá|lítői és külsö szolgáltatói áwáltozást a 2020 évben jóváharyott
költségkereten fe lül előzetes írásbe l i táj ékoáatással érvényesítj iik.
Kérem az ajánlatot bizalmasan kezelni.

Hódmezővásárhely, 20|20' l I.13.

Tisztelettel:

*cpltcxtp:*&?tl trgytltsn ffy,
6t'oo tloamóYrqinr+ r'. ,*. e - r.."

' Il'l ael' lÚz(Er./l.rgr a0ol!}oos6|dw* t':ffi.o-l 6 á+z r|{í'9{/r'lr{aqt%i7
Varga György
ügyvezető



Szociális lgazgatás Földeák

Feladó:
Küldve:
Gímzett:
Tárgy:

Fontosság:

Földeák PMHiv [foldeak@foldeak. hu]
2020. december 10. 7:56
polgarmesterG8@gmail.com; RákÓczi Edit; rerika@foldeak.hu; szocig@foldeak.hu
FW: Köztemetés

SürgŐs

From: Kovács l nci <rubina@citromail.hu>
Sent: Wednesday, December 9, 2020 2:18 PM
To: foldeak@foldeak.hu
Subject: Köztemetés
!mportance: High

Földeák es Órotoear Önkormányzata részére.
Telefonon tÖrtént megkeresésÜk alapján, kÜldöm a nálunk érvényben levő köztemetés árjegyzékét.
2021. január 1.-től érvényes.
Hamvasztásos temetés: 125000-ft
Koporsós temetés: 160000-ft
Ezen felüliköltségek:Kórházban fizetendő összeg, sÍrhely, ravatalozó bérletidíja, búcsÚztatás (polgári 15000 ft, a
földeáki egyház tarifáját nem ismerem)
A temetési költség egy 5000 ft értékű koszorút tartalmaz.

Üdvozlettel: Begravellum kft
lRISZ temetkezés
6775 Kiszombor
Nagyszentmiklósi utca 35.

lroda: Nagyszentmiklósi utca 7.
Kovács lrén

Citromail.hu levelezőrendszerből küldve
Lépi be vagy reeisztráli



D.Földeák község Polgármesterétől
6922 Földeák Szent L. tér 1.

e-mail:foldeak@foldeak.hu Tel. : 621524-092 Fax:621524-090

lkt.sz.: Földeák/ 12020.
Üi.: Szabó Zsuzsanna

Előteriesztés
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a
RANÉ-AQUA Magyarország Kft.
részére a ,,C'' típusú tornaterem vízi
közművek építéséhez
MeIlékletek: Tervdokumentáció,
műszaki leírás, helyszínrajz' nem
hiteIes tulajdoni !ap másolat

Földeák

A System Service Kft.(6800 Hódmezővásárhely, Bánát utca 1/a.) megbízásából
a RANE- AQUA Magyarország Kft. képviselője: Völgyesi Zoltán tervező (MMK: VZ-
06-0511) a 2020. december 02. napján tulajdonosi hozzdjárulás iránti kérelemmel
fordult Földeák Községi Önkormányzathoz.

A System Service Kf!. (6800 Hódmezővásárhely, Bánát utca 1/a.) mint megrendelő
megbízásából a RANE_AQUA Magyarország Kft. (6728 Szeged, Felsőnyomás út
47') képviselője: Volgyesi Zoltán tervező (MMK:VZ-06-0511) által beadott - Földeák
Községi Önkormányzat tulajdonát képező Földeák belterület 27 hrsz alatt felvett -
kivett kÖzterület megnevezésű - ingatlan természetben Gagarin utca - tulajdonosi
hozzájárulást kér a Földeák belterület 21 hrsz alatt lévő tornateremhez tervezett az
ingatlant ellátó víz'és csatornabekötéshez és csapadékvíz elvezetéshez a csatolt
Tervszám : UT -1 9l2o20 alapján.
A kiépítendő bekötő vízvezeték csőmérete az Alföldvíz Zrt' _vel történt egyeztetést
követően 11,1 m DN90x7,1 PE100V sDR17, a beépítendő vízmérő 1 db NA 80/20
kombinált vízméró illetve a kiépítendő bekötőcsatorna csómérete DN200KGSN8
csatorna.
Vízellátás ismertetése:
Az ingatlan vízellátását _ivóvíz és oltóvíz ellátás együttesen - a Gagarin utcában
üzemeló NA 100 KM közvízvezetékről tervezik biztosítani DN 90X7,1 PE 100 V sDR
17 bekötő vízvezeték kiépítésével.
Az NA 100 KM közvízvezetékre tÖrténő rákötést NA 100/80 szűkítő T-idom
beépítésével tervezték,melyet a szolgáltató VíZMŰ szakemberei végeznek el.
A kiépítendő DN90 PE 100 V vízvezeték más közművekkel történő keresztezéséhez
DN 160 KPE védócső beépítését tervezik 2-2 m hosszon.
M tl bekötóvezeték lekötését, valamint a bekötő vezetékszakasz vízmérőig történő
kiépítését a szolgáltató VíZMÚ szakemberei végzik el.
Avízvezeték nyomvonal kialakítását a VCS-1. sz. vízi közműépítés helyszínrajz. illetve
aY-2'sz. vízbekötés hossz-szelvény terve szerint kell kivitelezni.

Szen nwízelvezetés ismertetése :

Az ingatlanon keletkező szennyvizek elvezetésére az épület körül DN 160 KG és DN
200 KG szennyvízcsatorna alaphálózat épült ki, melyet a Gagarin utcában üzemelő
DN 200 KG közcsatornába terveztük kikötni DN 200 KG/SN8 bekötő csatornával,
közvetlenül a meg lévő tisztítóaknába kötve DN 200 KGFP aknabekötő idom

iT![?-n[? szennyvízcsatorna nyomvonal kialakítását a VCS-1 ' sz' vizközmű építés
helyszínrajz illetve SZ-2.sz. szennyvízcsatorna bekötés hossz_szelvény terve szerint
kell kivitelezni.
A kiépítendő bekötőcsatorna paraméterei: 9,2 m DN 200 KG/SN8/|= 0,5o/o csatorna.
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A csapadékvíz elvezetés ismertetése:
Az ingatlanon lévő tornacsarnok tetőhéjazatáről lefolyó és az ereszcsatornákkal
összegyűjtött csapadékvíz közcsatornába történő elvezetésére az épület körÜl DN 160
KG és DN 200 KG csapadékvíz csatorna alaphálőzat épült ki, melyet a Gagarin
utcában üzemelő DN 315 KD csapadékvíz csatornába tervezik kikötni DN 200
KG/SN8 bekötőcsatornával, közvetlenül a meg lévő tisztítóaknába kötve DN 200
KGFP aknabekötő idom beépítésével.
A kié.pítendő csapadékvíz csatorna nyomvonal kialakítását a VcS-1 .sz. vizrÖZJ./|Ű
Épires HELYSZ|NRAJZ illetve a CS-2. sz. CSAPADÉKVíZ CSAToRNA BEKÖTÉS
HOSSZ sZELVÉNY terve szerint kell kivitelezni.
A kiépítendő bekötőcsatorna paraméterei'' 4,7 m DN 200 KG/SN8//I=0,50% csatorna.

A Gagarin utca mellett végzett földmunka során a vízbekötés, a
szennyvízelvezetés és a csapadékvíz elvezetést biztosító csatornabekötések
kiépítéséhez a Gagarin utca aszfalt burkolata felbontásra kerül, félpályás
forgalom fen ntartása mellett.

Völgyesi Zoltán tervező (MMK: Vz_06_05í{) a RANÉ-AQUA Magyarország Kft'
képviseletében az Önkormányzat tulajdonosi hozzdjárulását kéri a fent emtitett
ingatla non történő projekt megva lós ításáh oz'

A tervdokumentáció és műszaki leírás, a helyszínrajz, nem hiteles tulajdoni lap
másolat, kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.

A döntés meghozatalára a felhataImazást a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi cXXVlll. törvény 46.
$ (4) bekezdése biztosítja, amely kimondja:
,,Veszélyhelyzetben' a települési önkormányzat képviselő-testÜletének, a fővárosi,
megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a fópolgármester, a
megyei közgyúilés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást
önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszÜntetéséról, ellátási, szolgáltatási
közeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti'''

A Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetésér:ől szÓló 47812020' (Xl'3.)
Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a jelzett
jogszabályban foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatokat
hozom

HATÁRozATl JAVASLAT

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a RANÉ-AQUA Magyarország Kft. részére
,,G'' típusú tornaterem kivitelezése Földeákon projekt keretében tervezett víz,-
csato rn a bekötés i l l etve csa padé kv iz elv ezetés ki é pítése

Hajnal Gábor Földeák község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények mÓdosításáról szóló 2011. évi C)fiVlll. törvény 46. s (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország Kormánya által a
veszélyhelyzet kihirdetéséról szólÓ 47812020' (XI..3.) Kormányrendelet alapján
elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi döntést hozom:

Földeák község Polgármestere úgy dönt, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szólő 2011' évi OLXXX|X. torvény 88. s (2) bekezdésében foglalt
jogkörében eljárva megtárgyalta, a RANE_AQUA Magyarország Kft. (6728 Szeged,
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Felsőnyomás út 47.) képviselője: Völgyesi Zoltán tervező MMK: vz-o6-o51í)
tulajdonosi hozzájárulás megadása iránti kérelmét és az alábbi határozatothozza-.

tu lajdonosi hozzdiárulását adja a

a RAtrtÉ-AQUA Magyarország Kft. részére a ,,c ,, típusú
tornaterem kivitelezése FöIdeákon projekt keretében
történő beruházáshoz a Földeák belteriilet 27 hrsz atatt
lévő - kivett közterület megnevezésű _ természetben 6922
Földeák, Gagarin utca ingatlan vonatkozásában
megvalósuló FöIdeák 2í hrsz alatt lévő tornateremhez
tervezett avízellátást biztosító DN 90x7,í PEí00 V sDR17
bekötő vízvezeték kiépítéséhez és csatornabekötéshez
iIletve csapadék vízelvezetéshez a csatolt vízi közmÍi
építés tervdokumentáció (Tervszám: Út_rgtzo20) alapján
történő építési munkái tekintetében az atábbi feltételek
mellett:

Az igénybevett és esetleges felbontott terület eredeti
állapotába való visszaállításáért' az építtető
megbízásából a kivitelező, mint megbÍzott a felelős.

Felhívom a kérelmező figyelmét, hogy a tulajdonosi
hozzdjárulást azzal a felhívással adom meg, hogy az
eredeti állapotot helyre kell állítani és amennyiben a
munkáltok során a munkavégzésből fakadóan bármilyen
kárt okoznak, úgy kötelesek azt a teljes összegben, a
felszÓlítást követő 8 napon belül megtéríteni.

Fakivágás csak külön engedéllyel történhet.
Az engedély kérelmet a Földeáki Közös Önkormányzati
Hivatalnál kell benyújtani.

A tulajdonosi hozzájárulás a Földeák-Óföldeák KÖzségek
Jegyzője által kiadott Földeák/8í 3-1412020. számÚ
közútkezel oi hozzájáru lása lej árt a _ 2021. decem ber 03. _

napjáig érvényes.

Ezen tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít a
Iétesítéshez szükséges egyéb hozzájárulások és
en gedélye k beszerzésé nek kötelezettsége alól.

Errőlértesítést kap:
- Foldeák község polgármestere
- Földeát< _ Ótotoeak községek jegyzője
- FÖldeáki Közos Önkormányzati Hivatal Ügyintézője
- RANÉ-AQUA Magyarország Kft.6728 Sziged, F-etsőnyomás út' 47

Í'.'"drí'
polgármester

Földeák, 2o2o' december 03.
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Tervezó: RANE-AQUA Magyarország Kft.
6728 szeged, FelsŐnyomás út47.
Telefon: +36 (30) 755 11'10

E-mail : arnoldrozinka@gmail.com

Tervszám:

ur-1912020

Meqrendelő: System Service Kft.
6800 Hódmezóvásárhely, Bánát utca 1/a.

Telefon: +36 (62) 220896
E-mail : systemkft@systemkft .hu

Dátum:

2020. november 15.

Tárqy:

''C'' típusÚ tornaterem kivitelezése Földeákon
Bel ső közle ked őfel ii letek és vízi közm iivek építése

TeMázis:

vizlrözuÚ ÉpÍrÉs
1 1601sZÉM1 tKÉ-K1

TERVDoKUMENTÁclÓ MÚszAKl LEÍRÁS

Tervezl - ÚrÉplrÉs:

Ez a Terv a Tervezők szellemi tulajdonát képezi, melynek védelmét jogszabály biáosítja.
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FÖldeák, Gagarin u.21' hrsz' alatt létesítendő

ToRNAcsARNoK víz- és csatornabekötéséhez

Szeged, 2020. november 1 5.
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Földeák, Gagarin u. 21. hrsz. alatt létesítendő

ToRNAcsARNoK víz- és csatornabekötéséhez

TERVEZŐI NYILATKoZAT :

Alulírott felelős tervező kijelentem, hogy az általam készített tervek, műszaki megoldások
megfelelnek:

- az 1993. évi XClll. törvény - a munkavédelemről, a végrehajtásárÓI szólÓ 5/1993.
(XI I. 26.) M üM rendelettel egysége s szerkezetben

- az 1995. évi Llll' törvény - a kornyezet védelmének áItalános szabályairól
- az 1995' évi LVll. törvény - a vízgazdálkodásril
- az 1997. LXXVlll. törvény - az épített kornyezet alakításáril és védelméről
- a 2Q12. évi l. törvény - a munka töruénykönyvéről
- a 18/1996' sz. KHVM rendelet _vízjogiengedélyezésieljárásrilsziló előírásnak
- a 5812013. (ll.27 ') sz. Kormányrendelet - a vízikozmű-szolgáltatásrÓl szÓló 2011.

évi CCIX. töruény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
- a 25311997. (Xll.20.) sz' Kormányrendelet ' az országos TelepüIésrendezési és

Építési Követetményekrőt szóló előírásainak
- az3012019' (VIl.26') BM rendelet - országos Tűzvédelmi Szabályzaf előírásainak
- az általános és eseti érvényű tűzvédelmi kÖvetelményeket megállapító

rendeleteknek, szabályzatoknak, valamint az érvényes műszaki előírások
követelményeinek'

- a földgázellátásról szólő 2008. évi XL. sz. Törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
szőló 19/2009. (l.30.) Kormány rendelet í66. $, illetve a bányászatől szólő 1993. évi
XLwll sz. Törvény végrehajtásáről szólő 20311998. Nl.19.) Kormány rendelet 19lA. s
és 19lB. $ előírásainak

- jelen terwel értnbft közterületen feltiintetésre kerültek mérethelyesen és
hiánytalanul a közművek, közműszolgáltatői egyeztetések alapján, melyek helyét
közmű feltárással kell pontosítani !

Ezektől való eltérés nem vált szükségessé.

MUNKAVÉDELM! NY|LATKoZAT :

A munkavédelemről szóló 1993. évi XClll' törvény értelmében alulírott felelős tervező
kijelentem, hogy az általam készített tervek, műszaki megoldások megfelelnek :

a létesítmény üzemeltetésére vonatkozó óvórendszabályoknak, szabványoknak
és egyéb hatósági előírásoknak'

teruező

Szeged, 2020. november 1 5.

vz-06-0511
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FÖldeák, Gagarin u' 21' hrsz. alatt létesítendő

ToRNAcsARNoK víz- és csatornabekötéséhez

í.0. Alapadatok, egyeztetések :

A vízbekÖtés kérelmezője : Földeák Község Polgármesteri Hivatala
6922 Földeák, Szent LászIó tér í.
Elérhetősége : 62 l 524-092

A terv geodéziai felmérés és az érintett közmíivek nyilvántaÉási térképeinek
felhasználásával készült.

A szolgáltatott adatok helyességééft a teruezőt felelősség nem terheli'

A szolgáltató ALFÖLDvízzrt.-vel történt előzetes egyeztetés alapján :

- Kiépítendő vízbekötés helye : Földeák, Gagarin utca
Kiépítendő bekötő vízvezeték csőmérete: DN 90x7,1 PE100V sDR17 cső

- Beépítendó vízmérő : 1 db NA 80/20 kombinált vízmérő

- Kiépítendő bekotőcsatorna helye : Földeák, Gagarin utca
- Kiépítendő bekötőcsatorna csőmérete : DN 200 KG SN8 csatorna

2.0. Vízigény, keletkező szennyvíz mennyiség :

2'1.1' lvóvízigény számítás - az ingatlanon ''C'' típusú tornacsarnok létesül

Qvo = 960 fó x 30 l/íőld + 50 fő x 50 l/fŐld + 5 fő x 50 l/főld = 31.550 l/d = 31,55 m3/d

Qvr"* = 5,0 m3/h

2.1.2. oltó vízigény számítás - az ingatlanon ''C'' típusú tornacsarnok létesül

Az épÜlet külsó tűzi vízigénye a tűzvédelmi szakmérnök által meghatározott
2'100llperc mennyiség, amelyet egy órán keresztül kell biztosítani.

Qr = 2100 l/perc x 60 perc

Az oltó vízigény 100 méteren belÜl meglévő 2 db hálózati tűzcsapokról
biztosítható, melyek a Gagarin u 17. sz. és a Zárda u. 14. sz. előtt találhatók'

Az azonnali tűzoltás megkezdéséhez a tornacsarnokon belül 3 db NA 50 fali
tűzcsap kerül beépítésre az épÜletgépész tervdokumentáció szerint, melyhez
terveztük a DN 90x7'1 PE100V SDR17 bekötővezetéket'

2.2' Keletkezőszennyvízmennyiség

Az ingatlanon épülő tornacsarnok Üzemelése során a teljes vízmennyiség
felhasználásra kerÜl, a keletkező szennyvíz befogadója a közüzemi
DN 200 KG gravitációs szennyvízcsatorna.

Qszo = 31,55 m3/d
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2'3. Keletkező csapadékvíz mennyiség :

Az ingatlanon létesülő tornacsarnok tetőhéjazatáról lefolyó és az eresz-
csatornákkal összegyűjtött csapadékvíz bekÖtésre kerül a községi DN 200 KG
gravitációs csapadékvíz csatornába, a keletkező csapadékvíz mennyisége :

Q,, = Á x LtX Qnfigyelenbe vételével :

Alapadat: A = 1815 m2 Lt = 0,85 Q.= 528 mm/év

Qcs = Ax L1XQ. ='1815 m2x0,85x0,528 m/év= 814,6 m3/év

Qcs = 67,9 ms/hó

3.o. Épületgépészet ismeÉetése :

PE ingatlanon létesítendő tornacsarnok belső épületgépészeti kialakításáról,
vízcsapoló egységek vízellátásáról és szennyvízelvezetéséről, valamint a vezetékek
nyomvonalvezetéséről kÜlön tervdokumentáció készült.

4.0. VízelIátásismeÉetése:

Az ingatlan vízellátását - ivÓvíz és oltóvíz ellátás együttesen - a Gagarin utcában
Üzemelő NA 100 KM kozvízvezetékről terveztÜk biztosítani DN 90x7,1 PE100V
sDR1 7 bekÖtő vizvezeték kiépítésével'

Ac. NA 100 KM közvízvezetékre történő rákÖtést NA 100/80 szűkítő T-idom
beépítésével terveztÜk, melyet a szolgáltató VízMÚ szakemberei végeznek el.

A kiépítendő DN 90 PE100V vízvezeték más kÖzművekkel tÖrténő keresztezéséhez
DN 160 KPE védőcső beépítését terveztÜk2-2 m hosszon'

Az új bekötővezeték lekőtését, valamint a bekötő vezetékszakasz vÍzmérőig
történő kiépítését a szolgáltatő vÍzMÚ szakemberei végzik el.

A vízvezeték nyomvonal kialakítását a ycs-í. sz. víztxozuu ÉpírÉs HELYSZÍNRAJZ,
i l letve a V-2. sz. vÍnxorÉs Hossz-szEt yÉtvy terve szeri nt ke ll kivitelezn i.

Kiépítendő bekötő vízvezeték paraméterei: 11,1 m DN 90x7,1 PE100v sDR17 vezeték.

5.0. SzennyvízelvezetésismeÉetése :

Az ingatlanon keletkező szennyvizek elvezetésére az épület körül DN 160 KG és
DN 200 KG szennyvízcsatorna alaphálőzat épült ki, melyet a Gagarin utcában
Üzemelő DN 200 KG közcsatornába terveáÜnk kikötni DN 200 KG / SN8 bekotő-
csatornával, közvetlenül a meglévő tisztítóaknába kötve DN 200 KGFP aknabekötő
idom beépítésével.

A kiépítendő szennyvízcsatorna nyomvonal kialakítását a VCS-í. sz. vízxözlttu ÉpÍrÉs
HELY'ZÍNRAJZ illetve a SZ-2. sz. SZENNWÍCSÁToRÍVÁ BEKöTÉy Hossz-szEtyÉÍvy terve
szerint kell kivitelezni.

Kiépítendő bekÖtőcsatorna paraméterei : 9,2m DN200KG / sMl/l=0,5%csatorna.

6.0. Gsapadékvíz elvezetés ismeÉetése :

Az ingatlanon lévő tornacsarnok tetőhéjazatári| lefolyó és az ereszcsatornákkal
összegyűjtött csapadékvíz közcsatornába történő elvezetésére az épület körül
DN 160 KG és DN 200 KG csapadékvíz csatorna alaphálózat épült ki, melyet a
Gagarin utcában üzemelő DN 315 KD csapadékvíz csatornába terveztÜnk kikötni
DN 200 KG / sN8 bekötőcsatornával, közvetlenÜl a meglévő tisáítóaknába kötve
DN 200 KGFP aknabekÖtő idom beépítésével.
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A kiépítendő csapadékvíz csatorna nyomvonal kialakítását a VCS-í. sz. vÍzxözuu
ÉpÍtÉs HELYSZÍNMJZ illetve a CS-2. sz. CSAPADÉKVÍZ iSAT'RNABEK,ÖTÉI Hossz-
s7Í,LvÉNY terve szerint kell kivitelezni.

Kiépítendő bekötőcsatorna paraméterei '. 4,7 m DN 200 KG / slv8 / l = 0,5 % csatorna.

7.0. Keresztező közművek ismertetése :

A terv az érintett közmŰvek E-közműves egyeztetése és azok nyilatkozatai alapján
készült, a kÖzmű üzemeltetők előírásait maradéktalanul be kell tartani'

A teruezett DN 90 PE bekötő vízvezeték az alábbi közműveket keresztezi :

- Dl, 63 PE gázelosztó vezetéke| DN 200 KG gravitációs szennyvízcsatomát
DN 315 KD csapadél<víz csatomát távközlési és optikai alépítnényt, valamint
0,4 kV-os légvezetékeket.

A tervezett DN 90 KPE bekötő vízvezetéket DN 110 KPE védőcsőben kell
bevédeni más közmíivek keresztezésénél.

A teruezett DN 200 KG bekötő szennyvízcsatorna az alábbi közműveket keresztezi :

- DN 315 KD csapadékvíz csatornát, távközlési és optikai alépítményt, valamint
0,4 kV-os légvezetékeket.

A tervezett DN 200 KG bekötő csapadékvíz csatorna az alábbi közműveket keresztezi :

- távközlési és optikai alépÍtményt' valamint 0,4 kV-os légvezetékeket.

Tekintettel a közműnyilvántartás által szolgáltatott adatok pontatlanságára, a
tervezett víziközművek kiépítése csak a keresztező közművek óvatos kézi
fÖldmunkával'történő feltárása és azok biztosítása után kezdhető meg.

Az érintett gázvezetéktől 1-1 méteren belül kizárólag kézi fbldmunka végezhető
a 0,5 m méIységet meg nem haladő útburkolat bontás kivételével.
A gázvezeték biztonsági övezetében végzett munkára vonatkoző 2008. évi XL.
Törvény rendelkezéseinek végrehajtásáről szóIő 19/2@9. (,.30') Kormány-
rendelet 166. $ valamÍnt a bányászatről szóló 1993. évi XLwll. Törvény
végrehajtásáről szőIó 203/1998. Nl.19.) Kormányrendelet 19/A. s és a 19/B' $
előÍrásait szigorúan be kell tartani.

8.0. Közút mellett végzett földmunka ismertetése :

Az. ingatlan vízellátását biztosító DN 90x7,1 PE100V vízbekötés, valamint a
szennyvízelvezetést biztosító DN 200 KG / sN8 és a csapadékvíz elvezetést biztosító
DN 200 KG / sN8 csatornabekötések kiépítéséhez a Gagarin utca aszfalt útburko-
latát fel kell bontani, félpályás forgalom fenntartása mellett.

A tervezett víanezeték fektetési mélysége : - 1,0 - 't,3 m.
A tervezett csatorna fektetési mélysége '. - 0,7 - 1,4 m.

A teruen feltÍintetett közmíÍvek a közmíiszolgáltatői egyeztetések alapján
keriil/r'lk feltüntetésre, azok helyét kilzmű feltárással kell pontosítani I

Ki5zmíÍ ker*ztezéseknél csak óvatos kézi földmunka engedéIyezett.

A műanyag csővezetéket nyílt munkaárokban kell kiépíteni, ha a munkaárok
mélysége H > 1 m, akkor azt dúcolni kell.

Csőfektetésnél a munkaárok aljának teljesen simának, kő- és törmelékmentesnek
kell lenni. A vízvezeték alatt 10 cm vtg'-ban homokágyat, illetve a csatorna alatt
10 cm vtg.-ban homokos kavicságyazatot kell képezni. A csővezeték fektetése után a
földvisszatöltés 30 cm vtg.-ban bányahomokból vagy rostált anyagból történhet,



az árok további részét rétegenkénti visszatöltéssel kell betölteni, és rétegenként
tömöríteni. Az Útburkolat alá fektetett kÖzműveknél a munkaárok visszatÖltése csak
teljes talajcserével történhet.

Az' elkészült víziközmtj vezeték fÖldvisszatoltésekor, eltakaráskor a megépÜlt
vezetékszakasz fölé 0,5 m földtakarást követően "VÍzmű vezeték" feliratú
nyomvonal jelző szalagot kell fektetni, a későbbi közmű azonosíthatóság és védelem
érdekében.

A felbontott közterületen a nyílt munkaárkokat körÜl kell keríteni biáonsági
védőkorláttal, valamint az esti szürkÜlettől - reggeli kivilágosodásig jelzőfénnyel vagy
lámpával kell megvilágítani, a személyforgalom részére megfelelő szilárdságú
átjárókat kell készíteni és elhelyezni.

A felbontott közterületet, burkolt járdát, valamint a zöld területeket az eredeti
á l l apotukba kel I helyreál l íta n i.

9.0. Zöldterületinyilatkozat

Az ingatlan előtt lévő fákat bemértÜk és a bekötési helyszínrajzon mérethelyesen
feltüntettük , a viz- és csatornabekötés miatt fás szárú növényt nem kell kivágni.

í0.0. ForgaIomszervezés :

A közterületen végzett munkálatok során be kell tartani a közúton folyó munkálatok
forgalombiztonsági előírásait úgy, mint óvatos és körültekintő munkavégzés, valamint
''figyelem felkeltő mellény'' viselése, illetve a munkálatok megkezdése előtt a
forgalomsz ervező jelzőtáblák kihelyezése.

A forgalomszérvező jelzőtáblák : - 30 km sebességkorlátozás tábla
- útszűkület tábla
- úton folyó munkák tábla
- úttest egy részének lezárását jelző piros-fehér

színű korláttábla

11.0. Kiépítendő vízmérőhely ismeÉetése :

AE ingatlan vízfogyasztásának mérése a telekhatártól 1,o m-re építendő
vízmérőaknában történik, NA 80/20 kombinált vízmérő beépítésével, melyet a
szolgáltató vÍzl,ttŰ sza kem berei végeznek el.

A vízmérőaknát a V-3. sz. vÍzuÉnonKNA ÉPÍTÉsl És szeRrrvÉuvtzÉst TERVE szerint,
valamint az MSZ 22115:2002. valamint az MSZ 04-132. Műszaki Szabvány szerint
kell szerelvényezni.

12.0. Tisztítóakna beépítése :

A gravitációs szennyvíz- és csapadékvíz csatorna biztonságos Üzemeltetéséhez
előregyártott D80 vasbeton és műanyag KGA, KGAL tisztítóaknák beépítését
terveztük, a csatorna iránytöréseinél.

A műanyag DN 160/315/160 KGA/KGAL és DN 20013151200 KGA/KGAL tisztító-
aknákra mind a zöldsávba mind a burkolatokba.esőkbe D 400 kN terhelési osztályú
öntöttvas fedlapok kerÜlnek beép ítésre.

í3.0 Nyomáspróba, fertőtlenítés :

PE' elkészÜlt vízvezetéket nyomáspróbának és fertőtlenítésnek kell alávetni
az Ml 10-157. sz. Mtjszaki lrányelv valamint az MSZ 15286. sz. Mtiszaki Szabvány
szerint.



14.0 Munkavédelem:

Az 1993' évi XClll. törvény értelmében, mely a munkavédelem előírásait, valamint az
5/1993' (Xll'26.) MüM rendeleÍ, mely annak végrehajtását írja elő, az alábbi általános
tervezői munkavédelmi műszaki leírást kell betartani a kivitelezés során '

_ A szerelési anyagok tárolása csak kijelölt tároló helyen történhet. A tároló hely
megközelítése, rakodása és szállítása biáonságos legyen.

- Kézi anyagmozgatás a súlyhatár betartásával történhet úgy, hogy az sem a szállítást
végzŐket sem a többi dolgozÓt nem veszélyeztetheti.

_ 1,0 m-nél mélyebb munkaárok és munkagödör földkiemelése csak dúcolt munkaárokból
ill. munkagödörből történhet, esetleges víztelenítés mellett.

- A feltételezett közmÍikeresztezéseknél csak óvatos kézi földmunka engedélyezett, a
fellelt közmÍivek állékonyságát kitámasztással, felfiiggesztéssel biztosítani kel!.

- A kitermelt földet a munkaárgk mellett depóniában kell tárolni, a depóniával ellentétes
oldalon védőkorlátot kell készíteni.

- PE esti szÜrkülettől a reggeli világosságig a nyílt árok védókorlátját ki kell
világítani, a személyforgalom részére megfelelő szilárdságú átjárÓkat kell készíteni illetve
elhelyezni.

- A közlekedési utakat, vészkijáratokat, tŰzoltó felszereléseket és elektromos kapcsolÓkat
még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni.

- Tűzveszélyes tevékenység végzése közben be kell tartani a 30/2019' (vll.26')
BM rendelet - országos Tűzvédelmi SzabáIyzat előírásait.

- Kivitelezés során a biáonságos munkavégzés feltételeit technológiai és munkahelyi
' utasításokban kell meghatározni.

í5.0. Környezetvéilelem :

A létesítmény megvalosítása, valamint az építőipai kivitelezés Íel7'es időszakában be kell
tartani az 1995' évi Llll. Töruényben foglaltakat - a Környezet védelmének általános
szabályait, valamint az 1997. évi LXXVlll. Törvényben foglaltakat _ Az épített környezet
al akítá sá rol é s vé del mé ról szó l ó szab á lyozá st.

Felszíni, felszín alatti vizek és földtani közeg védelme

A kivitelezési terület közvetlen kömyezetében nincs élővíz, de ettől függetlenül a
kivitelezési munkálatok végzése során konjltekintő és kömyezettudatos munkavégzés a
követelmény'

Tilos a felszíni vízbe bármilyen halmazállapotú hulladékot, vagy vízszennyezést, okozó
terméket bevezetni, illetve j uttatn i.

Azokon a helyeken ahol víztetenítési munkára szükség.van, a talajvizet a kiépített nyítt
vagy zárt csapadékvíz elvezető hálizatba kell vezetni, de csak akkor megengedeft, ha
minősége kietégíti a 220/2004. (vll. 21.) Kormányrendeletben előíft határertéket.

Természet és élővilág védelme

Az építés nem érint természetvédetmi terütetet'
A kornyezetet a kivitelezés során károsítaniTlLos !
Az illetékes hatóság engedélye nélkülfát kivágni, csonkítaniTlLos !
A kiviteli munkák során, az építésiterületen találhatÓ fákat a mechanikai sértilésektől meg
kell védeni. A szakszer(j munkavégzés ellenérc megsérült vagy megsemmisült egyedek
megfelelő pÓtlásárol a kivitelezőnek gondoskodnia kell.

Táj és épÍtett környezet védelme

Az építés végrehajtása után rendezettebb építészeti megjelenést lehet biztosítani, ami a
meglévő kömyezet magasabb szintű kialakítását jelenti'
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Leveg őti sztasá g véd el m e

Légszennyezést okoz a munkagépek és a szállítÓ járművek kibocsátása és forgalma.
Ezen kívül más légszennyezés nem várható'
A jármŰforgalom zömmel szilárd burkolatú úton torténik, így jelentos porszennyeződés nem
várhati. Jelentős porszennyeződés esetén a közlekedési útvonalak folyamatos
porme nte s ítése szÜkséges.

A kivitelezés során be kell tartani a 306/2010. (Xll.23.) Kormányrendelet áltati
szabályozá st, a Levegő védel mével kapcsol atos általá nos előí rá sokat.

A rendelet célja a kömyezeti levegő minőségének tartis és hatékony megÓvása és
javítása, az embei egészség védelme és a kömyezet állapotának megőrzése érdekében.

Környezeti zaj- és rezgésvédelem

A kivítelezés során várhatÓan a következő gépek, berendezések működésével kell
számolni:

föl d mu n kagé p (g u mi ke re ke s forgó-kotro)
szá l l Ítoj á rm ű (te he rgé p kocsi)
l ég kompre s szor, bontokal a p ács
döngölőgé p, l apvibrátor

Az építési helyeken gondoskodni kell arról, hogy a kivitelezésitevékenység végzése során
a munkahely környezetében a 27/2008. (Xll.03.) KvVM-EüM együttes rendeletben előítt
zajszintet ne lépjék túl.

zai terhelési határérték: lakóterület nappal (06-22 óra között) L16q= 65 dB (A)

Amennyiben a kivitelezésnél alkalmazoft gépek, berendezések zajkibocsáÍása nem haladja
meg a megengedeft határéftéket eről a kivitelezőnek nyilatkoznia kell. Ha az előírt
határérték nem tartható be, a ki5rnyezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték
megállapítását kell kérelmeznie a kivitelezőnek. Az éjszakai órákban kivitelezés nem
végezhető.

Az emberi környezet védelme érdekében a 383/2007' (Xll.23.) Kormányrendeletben
szabályozza a Kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól,
követelményeiól. A rendelet célja, hogy az embei kömyezet és az emberi egészség
megóvása érdekében megállapítsa a veszélyeztető zajok és káros rezgések ellenivédelem
(a továbbiakban együtt: zaj- és rezgésvédelem) alapvető szabályait'

Hulladékgazdálkodás

A nyomvonalas létesítmény kivitelezése, valamint az azt követő helyreállítási munkák
során keletkező hulladékokat a 2000. évi XLlll' Töruény, a 192/2003. Xl.26') Kormány-
rendelettel módosított 98/2001' (vl.15.) Kormányrendelet,9u2007.(Xl.28.) KvVM
rendelettel módosítoft 20/2006' (Iv'í.) KvVM rendelet, a 2a/2004. (Xll.11.) KvVM
rendelettel midosított 16/2001. (vll'18.) KöM rendeleÍ és 7a2u3. (vlll.27.) Kormány-
rendelet és a na2o07' (X'04) Kormányrendelettel módosított 213/2001' (Xl'14')
Kormányrendelet szeint kellgyűjteni, kezelni a komyezetszennyezést kizáró módon.

A földmunkák során keletkező (kiszoruli) földet, bontoft anyagot, törmeléket, sittet,
nóvényzetet az érintett onkormányzat által megjelölt lerakóra kell szállítani. A lerakásért
elhelyezési díjat kell fizetni.

Az építés során kevert kommunális hulladék keletkezik' A kommunális ' hulladékot
ideiglenesen kihelyezeft hulladékgyűjtő edényekben kell gyűjteni, melyeket a munkanap
végén üríteni kell, a hulladékot pedig az önkormányzat által 'kijelölt helyre kell szállítani.

A munkagépek i)zemelésébol az építési területen hulladék nem keletkezhet. Hibás
(olajszivárgás) s]ép a munkaterületen nem üzemeltethetŐ. A munkagépek javítását'

karbantartását a vállalkozónak vagy alvállalkozójának minden eseÍben telephelyén, illetve
a javítás körülményeit biztosító szeruizben kell végeznie, végeztetnie.



A képződő hulladékokról a 440/2012 (Xll.29.) Kormányrendelet, a veszélyes hulladékokról
a 98/2001' (vl'15.) Kormányrendelet alapján nyilvántartást kell vezetni és az illetékes
komyezetvédelmi felügyelőség felé adatszolgáltatást kell végezni a rendeletekben
meghatározottak szeri nt.

Az épÍtési-bontási hulladék tárolásáról, elszállításáról a 191/2009 (lX.15.) Kormányrendelet
szeri nti h u l l ad é k-ny i lvá ntartó l a pot kel l vezetn i.

A teruezett víziközm ű kiépítése során keletkező h ulladékok :

17 03 02 aszfalt (bontási hulladék) 2,5 t

17 05 04 veszélyes anyagokat nem tartalmazó föld és kövek (bontási hulladékok) 24,5 t

17 09 04 vegyes épíÍésíés bontási hulladék 0,1 t

Építőanvaook tá rot ása :

Az építési területre minden esetben csak a beépíthető mennyiséget szabad kiszáttítani. Az
ideiglenes tárolás során az építési anyagot (lgy kell tárolni, hogy az a kömyezettől el
legyen különítve és a beépítés során maradéktalanul felhasználható, legyen. Amennyiben
építési anyag nem kerül beépítésre, azt vissza kell szállítani a származásitelephelyére.

Szeged, 2020. november 1 5.
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MMK: VZ-06-0511.
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/r.FöIdeák község Polgármesterétől
6922 Földeák Szent L. tér 1'

e-m ai I : foldeak@foldeak. h u Tel. : 621 524-092 F ax:621 524-O9O

lkt.sz.: FöldeáU l2o20.
Üi.: Szabó Zsuzsanna

Előteriesztés
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a
RANÉ-AQUA Magyarország Kft '
részére a ,,C'' típusú tornaterem
belső közlekedő felületek
építéséhez és csapadékvíz
elvezetése
Mel !ékIetek: Tervdoku mentáció,
műszaki leírás, helyszínrajzok,
m i ntakeresztszelvények, nem
hiteles tulajdoni lap másolat,
tervezői nyilatkozat

Földeák

A System Service Kft.(6800 Hódmezővásárhely, Bánát utca 1/a.) megbízásából
a RANE- AQUA Magyarország Kft. képviselője: VöIgyesi Zoltán tervező (MMK:VZ-
06-0511) a 2o2o. december 02. napján tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel
fordult Földeák Községi Önkormány zathoz.

A System Service Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Bánát utca 1/a.) mint megrendelő
megbízásából a RANÉ_AQUA Magyarország Kft. (6728 Szeged, Felsőnyómás út
47.) képviselője: Völgyesi Zoltán tervezó (MMK: VZ-06-0511) által beadott - Földeák
Községi Önkormányzat tulajdonát képező Földeák belterület 27 hrsz alatt felvett -
kivett közterület megnevezésű - ingatlan természetben Gagarin utca - tulajdonosi
hozzájárulást kér a Földeák belterület 21 hrsz alatt lévő tornateremhez tervezett az
ingatlant ellátÓ tervezett belső közlekedő felÜletek és csapadékvíz elvezetéshez a
csatolt Tervszám: UT -1912020 alapján.
Előzetesen azalábbi műszakitartalom került meghatározásra a megbízó által:

- 6 cm vastag natúr térkő burkolat (6x10x20), ágyazó réteggel
- zÚzottkő mechanikai stabilizációs útalap
- homokos kavics fagyvédő réteg
- gyalogos felÜletek mentén kerti szegély, gépjárművel járt felületek mentén

kiemelt vagy süllyesztett szegély
- csapadékviz elvezetése padkafolyókával és víznyelő aknával

A felületek helyszínrajzi kialakítása illeszkedik a tervezett sportcsarnok homlol<zatához
és a meglevő tereptárgyakhoz' A kapubeálló és Útcsatlakozás a tervezett sportcsarnok
és a meglévő műfÜves futballpálya között lesz kialakítva.
A kapubeálló és a műfÜves sportpálya közötti szintkülönbség miatt a műfÜves
sportpálya felől zsalukőből épített támfal lesz kialakítva.
Az itt található felület 23,55 m hosszú és 5,20 m széles lesz. A sportcsarnok körÜl
keskeny közlekedő kerül kialakításra, váltakozva 0,60 m, 0,80 m és 1,00 m
szélességgel.
A sportcsarnok déli oldalánál 2,60 m szélességű gyalogjárda kerül kialakításra, mely a
meglévő terepszintre 4,00 o/o esésű rámpával csatlakozik.
A felületek oldalesése általában 1,00o/o, de a csapadékvíz elvezetése érdekében
helyenként 2,0oo/o oldalesést alkalmaztunk.
A helyszínrajzi kialakítást a He-O1 tervlap mutatja be részletesen.
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A tervezett pályaszerkezetek a vonatkozó Útugyi Műszaki Előírásoknak, valamint a
Megrendelői igényeknek megfelelően kerültek kialakításra.
A térburkolat építése során 6 cm vastag natúr beton térkövet kell beépíteni. ,ú
útalapot két rétegben, 20 cm M63 mechanikai stabilizációból és 5 cm M22 zÚzottkő
kiékeléssel kell megépíteni. A homokos kavics 0/63 fagyvédő réteget a méretezés
szerint kellépíteni.
A pályaszerkezeti rétegrendek részletesen megtalálhatók az Mk-01, Mk-02 és Mk-03
tervlapokon.

A tervezett kapubeálló és közlekedő felületek pálvaszerkezete:

- 6 cm vastag natúr6x10x20 beton térkő
- 3 cm Nz0l4 ágyazó réteg
- 5 cm M22 mechanikai stabilizáció
- 20 cm M63 mechanikai stabilizáció
- 25 cm homokos kavics fagyvédő réteg
- 1 réteg GRK2 szőtt geotextília (30/30 kN,150 g/m2)

Völgyesi Zoltán tervező (MMK: Vz_o6-o51í) a RANÉ-AQUA Magyarország Kft.
képviseletében az Önkorm ányzal tulajdonosi hozzájárulását kéri a fent említett
ingatlanon történó projekt megvalósításához.

A tervdokumentáció és műszaki leírás, a helyszínr{zok,
mintakeresztszelvények, a nem hiteIes tulajdoni lap másolat, tervezői nyilatkozat
kérelem az előteriesztés meIlékletét képezi.

A döntés meghozatalára a felhatalmazást a katasztrófavédelemrőt és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáróI szóló 2011. évi GXXVlll. törvény 46.
$ (4) bekezdése biztosítja, amely klmondja:
,,Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő{estÜletének, a fővárosi,
megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskorét a polgármester, illetve a főpolgármester, a
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást
önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási
közeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.''

A Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szőló 47812020. (Xl'3.)
Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a jelzett
jogszabályban foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatokat
hozom

HATÁRozATl JAVASLAT

Tá rgy : Tu lajdono si hozzá4áru lás a RAN É-AQUA M agyarorszá g Kft. részé re
,,G'' típusú tornaterem kivitelezése Földeákon projekt keretében tervezett belső
közlekedő felületek és csapadékviz eIvezetés kiépítése

Hajnal Gábor Földeák község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények mÓdosításáról szólÓ 2011. évi CXXVlll. törvény 46. s (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország Kormánya által a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 47812020. (Xl.3') Kormányrendelet alapján
elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi döntést hozom:

Földeák község Polgármestere úgy dönt, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szőlő 2011. évi CLXXX|X. törvény 88. s (2) bekezdésében foglalt
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jogkörében eljárva megtárgyalta, a RANÉ-noun Magyarország Kft. (6728 Szeged,
Felsőnyomás út 47.) képviselője: Völgyesi Zoltán tervező MMK: Vz_06-05í1)
tulajdonosi hozzájárulás megadása iránti kérelmét és az alábbi határozatothozza:

tulajdonosi hozzájárulását adja a

a RANÉ_AQUA Magyarország Kft. részére a ,,C ,, típusú
tornaterem kivitelezése Földeákon projekt keretében
töÉénő beruházáshoz a FöIdeák belterület 27 hrsz alatl
lévő _ kivett közterület megnevezésű _ természetben 6922
Földeák' Gagarin utca lngatlan vonatkozásában
megvalósuló Földeák belterÜlet 21 hrsz alatt lévő
tornateremhez tervezett az ingatlant ellátó tervezett belső
közlekedő felületek és csapadékvÍz elvezetéshez a csatolt
kiviteli tervdokumentáció (Teruszám: UT_19/2020) aIapján
töÉénő építési munkák tekintetében a műszaki tartalmat
jóváhagyom és a kivitelezési munkához hozzáiárulok az
alábbi feltételek mellett:

p.a' igénybevett és esetleges felbontott terület eredeti
állapotába való visszaállításáért, az építtető
megbízásából a kivitelező, mint megbízott a felelős.

Felhívom a kérelmező figyelmét, hogy a tulajdonosi
hozzájárulást azzal a felhívással adom meg, hogy az
eredeti állapotot helyre kell állítani és amennyiben a
munkáltok során a munkavégzésból fakadóan bármilyen
kárt'okoznak, úgy kötelesek azt a teljes összegben, a
felszólítást követő 8 napon belül megtéríteni.

Fakivágás csak kÜlön engedéllyel történhet.
Az engedély kérelmet a Földeáki Közös Önkormányzati
Hivatalnál kell benyújtani.

A tulajdonosi hozzájárulás a Foldeák-Óföldeák Községek
Jegyzője által kiadott FöldeáU8í 3-1512020. számú
közÚtkezel ői hozzájáru lása lejárt a _ 2021 . decem ber 03. _

napjáig érvényes.

Ezen tulajdonosi hozzáiárulás nem mentesít a
létesítéshez sz{ikséges egyéb hozzájárulások és
en gedélyek besze rzésének kötelezettsége aló l.

Erről értesítést kap:
- Földeák kozség polgármestere
- Földeáx - Ótotoeák községek jegyzője
- Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője
- RANÉ-AQUA MagyarországKft.6728 Szeged, Felsőnyomás Út. 47

Földeák, 2020. december 03.
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,,C" típusÚ tornaterem kivitelezése FÖldeákon

Belső közlekedőfelÜletek és víziközművek építése

KlVlTELl TERV - ÚrÉpírÉs

ur-r9/2020

Tervezői nyilatkozat

Műszaki leírás

Átnézeti helyszínrajz

Részletes helyszínrajz

Mintakeresztszelvények I.

M intakeresztszelvények l l.

Mintakeresztszelvények ll l.

Csa padékvízelvezetés rész letrajzok

Szeged, 2020. november 15.

Ah-o1

He-01

Mk-01

Mk-02

Mk-03

Re-01

M=1:500

M=L:250

M=l-:50

M=1:50

M=1:50

M=1:50



Tervezői nyilatkozat

A tervezett létesítmény megnevezése:

,c" TíPUSÚ ToRNATEREM KtVtTELEzÉsE FoLDEÁKoN

BE Lső rözle rr oŐFE LÜ LETE K És vÍzt rÖzvt Űve x Ép írÉs r

KlVlTELl TERV - ÚrÉpÍrÉs

ur-L9/zo2o

Tervfajta:

KIVTTELITERV

,,Az utak útépítésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről" szóló,

többször módosított 93/2oL2. (V.10.) Korm. rendeletben foglaltak aIapján

NYILATKOZZUK

hogy a tervekben foglalt műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű hatóságielőírásoknak.

Az ,,C" típusú tornaterem kivitelezése Földeákon - Gagarin utcában tervezett útcsatlakozás a

93l2ol2. (V.10.) Korm. rendelet, vaIamint az 1988. évi l. törvény (a közúti közlekedésről) 39. s szerint

útcsatlakozásnak minősüI, melynek létesítéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.

A tervdokumentáció a közművezetékek (gázelosztó vezeték, szennyvízvezeték, hírközlési vezeték,

elektromos vezeték, ivóvíz vezeték} nyomvonalait mérethelyesen, hiánytalanul tartalmazza az E-

Közmű felület tervezéstámogatás modul adatai alapján.

A jelen tervezés során az általános érvényű kötelező hatósági előírásoktól való eltérés nem váh

szükségessé.

A tervek megfelelnek a teljesítéskor érvényben lévő kötelező törvényes rendelkezéseknek, a

vonatkozó rendeleteknek, szabványoknak és más műszaki előírásoknak.

A tervezés során:

- a munkavédelemrőlszóló 1993. éviXClll. törvény 19. s-ban;

- az építési munkahelyeken és az 'építési folyamatok során megvalósítandó minimális

munkavédelmi követelményekről szőló 4l2oo2. (ll.20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben

előírtakat alkalmaztuk.



A tervdokumentációban rögzítettek megfelelnek a megelóző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről

szóló rendeletek, szabályzatok, a munkavédelmi, környezetvédelmi, az országos és ágazatiszabványok,

Úttigyi Műszaki Előírások, illetve az engedélyezett eltérések követelményeinek.

A tervdokumentáció rajzi mel!ékletei:

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/L997. (Xll'20.) Korm.

rendeletben;

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló L997 . évi Lxxvlll. törvényben;

- az egyszerű bejelentés körének bővítésére és az építésügy területén érvényesítendő további

bürokráciacsökkentésre vonatkozóan az épÍtett környezet alakításáról és védelméről szóló

1997' évi üVlll. törvény módosításárólszóló 2016. évi cuxll!. törvényben

foglaltak szerint a valóságnak megfelelnek.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló

3L4/2005. (X|1.25.) Korm. rendelet

- 1. sz. melléklete 37.b pontja alapján (négy vagy több forgalmi sávos út építése, Iegalább 10 km

hosszan egybefüggő új pályától);

- 3. sz. melléklet 87. pontja alapján (országos közút fejlesztése 1 km hossztól)

tárgyi építési munka nem minősül környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységnek.

A tervezéshez a 3/1998. (ll.11.) KHVM, valamint 26612013. (Vll.11.) Korm. rendelet áhal előírt

képesítéssel, gyakorlati idővel, mérnöki kamaraitagsággal, tervezői engedéllyel rendelkezem.

Szeged, 2020. november 15.

fr,:
/Balog Péter

tervező

okl. közlekedésmérnök, okl. építőmérnökokl. közlekedésmérnök, okl. építőmérnök

szÉM1/ KÉ_K B_11601 03-01114
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Tervező:

n*!,,*{!l
nnruÉ-loUA Magyarország Kft.

6728 Szeged, Felsónyomás út 47.
Telefon: +36 (30) 755 I 1 '10

E-mail: arnoldrozinka@gmail.com

Tervszám:

uT-19t2020

Meqrendeló: System Service Kft.
6800 Hódmezóvásárhely' Bánát utca Í/a.

Telefon: +36 (62) 220 896
E-mail: systemkfi@systemkfi .hu

Dátum:

2O2O. november 15.

Tárgy:

''C'' típusú tornaterem kivitelezése Földeákon
Belső közlekedőfeI ü Ietek és vízi közm űvek építése

1 1601

TeMázis:

ÚrÉpírÉs
Kiviteli terv

Tervező - ÚrÉpjrÉs:

03-01 1 14

Dokumentum meonevezése:

Műszaki leírás

Dokumentum iele:

Mu-01

Ez a Terv a Tervezők szellemitulajdonát képezi, melynek védelmét jogszabály biztosítja.







Előzmények

A System Service Kft. ,,c" típusú tornaterem kivitelezése Földeákon tárgyú közbeszerzési eljáráson

győztesként lett kihirdetve' A Cég feladata többek között a szükséges szakági kiviteli tervek elkészítése,

többek között a belső közlekedőfelületekre vonatkozó útépítésitervek. A Megbízó az alábbi feladatok

elvégzését kérte:

- útépítési kiviteli tervek készítése: műszaki leírás, átnézeti helyszínrajz, részletes helyszínrajz,

mintakeresztszelvények.

A Tervezésnek nem része:

- geotechnikaiszakvéleménykészítese;

- szakági tervek készítése.

Előzetesen az alábbi műszakitartalom került meghatározásra a Megbízó által:

- 6 cm Vastag natúrtérkő burkolat (6x10x20), ágyaző réteggel;

- zúzottkő mechanikai stabilizációs útalap;

- homokos kavics fagyvédő réteg;

_ gyalogos felületek mentén kerti szegély, gépjárművel járt felületek mentén kiemelt vagy

süllyesztett szegély;

- csapadékvíz elvezetése padkafolyókával és víznyelő aknákkal.

2. Helyszínrajzikialakítás

A felületek helyszínrajzi kialakítása illeszkedik a tervezett sportcsarnok homlokzatához és a meglévő

tereptárgyakhoz. A kapubeálló és útcsatlakozás a tervezett sportcsarnok és a meglévő műfüves

futballpálya között lesz kialakítva. A kapubeálló és a műfüves sportpálya közötti szintkülönbség miatt

a műfüves sportpálya felől zsalukőből épített támfal lesz kialakítva. Az itt található felület 23,55 m

hosszú és 5,20 m széles lesz. A sportcsarnok körül keskeny közlekedő kerül kialakításra, váltakozva 0,60

m, 0,90 m és 1,00 m szélességgel. A sportcsarnok déli oldalánál 2,60 m szélességű gyalogjárda kerül

kialakításra, mely a meglévő terepszintre 4,oo% esésű rámpával csatlakozik. A felületek oldalesése

általában L,OOo/o,de a csapadékvíz elvezetése érdekében helyenként2,00% oldalesést alkalmaztunk'

A helyszínrajzi kialakítást a He-OL tervlap mutatja be részletesen.

3. Szabályozási terv kivonat

A tervezési területre vonatkozó szabályozási terv kivonatot az 1. ábra és a 2. ábra mutatja be. A

tervezési terÜlet a 21 hrsz. területen található, mely ,,településközpontiVegyes területekhez" tartozik.
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1-. óbra: szabólyozósi terv kivonat

A Gagarin utcával (27 hr'sz'| szomszédos területek Lke (kertvárosias lakó) övezethez tartoznak. A

sportcsarnok építéséhez a 2L hrsz' területhez 8123 és 8124 hrsz. területeket hozzácsatolták.

2. óbro: szabalyozasÍterv kivonat

A Gagarin utca hálózati besorolása:

4
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Kezelő:

Útkategória:

Tervezési sebesség:

Forgalmi sávok száma:

Forgalmi sávszélesséF:

Földeák Községi Önkormá nyzat

B.V.d.B Belterületi 8yűjtőút / lakóút

Vt=40 km/h

2xI

3,00 m

4' Magasságikialakítás

A magassági kialakításban a tervezett épület belépő szintje kötöttséget ad. A csatlakozó felületeket a

tervezett épület belépő szintjéhez kell kialakítani, a felületek a falsíktól kifelé lejtenek, biztosítva a

lehulló csapadékvíz elvezetését. A magasságok kitűzésekor figyelembe kell venni a meglévő

felületekről lefolyó csapadékvizek elvezetését is (pl. aszfaltozott sportpálya)'

A teruezett felületek magassági kialakítását a He-01tervlap mutatja be részletesen'

5. Keresztmetszetikialakítás

Az L-4. mintakeresztszelvények a sportcsarnok körüli járdaburkolatokat mutatják be. A felület

oldalesése 2,Ooo/o' A szélesség 0,60 m _1,00 m között változik. A járda külső oldalán a burkolatot kerti

szegélysor határolja.

Az 5. mintakeresztszélvény a meglévő beton pavilon és az aszfaltozott sportpálya közötti felületet

mutatja be. Az oldalesés 1,00%, a vízelvezetést emellett a felület hosszesése biztosÍtja. A beton pavilon

melletti burkolatszél mentén padkafolyóka kerül beépítésre. Az aszfaltburkolat felől kerti szegélysor

választja el a tervezett térkőburkolatot.

A 6. mintakeresztszelvény a tervezett rámpa kialakítását mutatja be. A rámpát két oldalról zsalukő

támfal határolja. A rámpa sportcsarnok felőli burkolatszélén padkafolyóka kerül beépítésre. A

vízelvezetés a rámpa oldal-és hosszesése biztosÍtja. A rámpa oldalesése tervezetten L,oO%.

A 7. mintakeresztszelvény a sportcsarnok és a műfüves futballpálya közötti területet mutatja be. Az

oldalesés tervezetten .L,oooÁ, illetve 2,0O%. A műfüves futballpálya mellett a burkolatszél mentén

zsalukő támfal épül. A támfal belsó oldalán padkafolyóka kertil beépítésre'

A 8. mintakeresztszelvény a sportcsarnok déli oldalon található járda elrendezését mutatja be. A járda

külső oldalán padkafolyóka kerül beépítésre, a padkafolyóka a csapadékvizet a víznyelő akna felé vezeti

meg. A felület oldalesése az épülettől kifelé 1,00%.

A 9. mintakeresztszelvény a kapubeálló keresztmetszetét mutatja be a Gagarin utcai útcsatlakozástól

számított 8,00 m hosszon. A burkolat két oldalon kiemelt szegéllyel határolt, kivétel ez alól a járda

csatlakozása, ahol süllyesztett szegélyt kell építeni. A Gagarin utca burkolata mentén a meglévő

kiemelt szegélyt el kell bontani, helyette süllyesztett szegélyt kell építeni.



A mintakeresztszelvényi kialakítást az Mk-01, Mk-02 és Mk-03 mintakeresztszelvények mutatják be.

6. Pályaszerkezet

A tervezett pályaszerkezetek a vonatkozó Útugyi Műszaki Előírásoknak, valamint a Megrendelői

igényeknek megfelelóen kerültek kialakításra. A térburkolat építése során 6 cm vastag natúr

betontérkövet kell beépíteni. Az útalapot két rétegben ,20 cm M63 mechanikai stabilizációból és 5 cm

M22 zúzottkő kiékeléssel kell megépíteni' A homokos kavics 0/63 faewédő réteget a méretezés szerint

kellépíteni.

A pályaszerkezeti rétegrendek részletesen megtalálhatók az Mk-01, Mk-02 és Mk-03 tervlapokon.

1. Tervezett kapubeálló és közlekedő feltiletek pályaszerkezete

- 6 cm Vastag natúr 6xL0x20 betontérkő

- 3 cm Nzol4 ágyazó réteg

- 5 cm M22 mechanikaistabilizáció

- 20 cm M63 mechanikaistabilizáció

- 25 cm homokos kavics fagyvédő réteg

- 1 réteg GRK2 szőtt geotextília (30/30 kN, 150 g/m2)

A fagwédő réteg méreterése:

A meglévő altalaj a korábbi építési munkák tapasztalatai szerint agyagos lösz. Az anyag X-3

fagyveszélyes tu lajdonságú'

hu=F-Itr *vi 55-(6*1,3+3x1,0 i25*1,0)- 20cm

A szükséges fagwédő réteg vastagsága 25 cm.

A tervezés részét nem képezte geotechnikai terv elkészítése. A helyszíni bejárás során tapasztalt

talajadottságok miatt a fagyvédő réteget további 5 cm vastagsággal erősÍteni szükséges. Az építendő

fagyvédő réteg vastagsága 25 cm. Az altalaj megfelelőségéről és teherbíró képességéről az építés során

la borvizsgá latokka l meg kel l gy őződnie a Kivite lező ne k.

Az altalajon mért minimális teherbírásérték 25 N/mm2 legyen. A fagyvédő réteg alatti réteg tetején a

szükséges teherbírás 40 N/mm2' A fagyvédő rétegen a szükséges teherbírás 65 N/mm2.

A mechanikai stabi]izációs útalap esetében a szükséges teherbírás értéke 90 N/mm2. A további

értékeket a vonatkozó Útugyi MíÍszaki Előírás szerint kellfigyelembe venni.

Amennyiben szükséges, az altalajt továbbépítésre alkalmassá kell tenni hidraulikus kötőanyagú

sta bilizáció építésével'



j. óbra: Fötdeók és környezete felszíni földtani jellemzői

7 ' Közművek

A tervezési területen lakossági közművek találhatóak. Az E-közmű rendszeren igényelt

közműnyomvonalak alapján a tervezett létesítmény ivóvízvezeték, szennyvízvezetéket, elektromos

földkábelt, távközlési földkábelt érint, továbbá gázelosztó vezeték található a szélesebb kÖrnyezetben.

Közműszakág Szolgáltató Vezeték jellege Műszaki adat

Hírközlés lnvitel Zrt.
föld alatti helyi előfizetői

hálózat alépÍtményben

fémvezető

szimmetrikus

Hírközlés lnvitel Zrt.
optika regionális szerepű

körzethálózat alépítményben
optika

Hírközlés
lnvitech ICT Services

Kft.

optika helyi elosztó hálózat

alépítményben
optika



I Földgáz
NKM Észak-Dél

Földgázhálózati Zrt.

Áramszolgáltatás NKM Áramhálózati Kft.
kisfeszü ltségű elosztó

szabadvezeték

Szennyvíz Alföldvíz Zrt. gravitációs Műanyag D200

lvóvíz Alföldvíz Zrt. nyomás alatti Műanyag D110

1. tóblózat: közműszolgáltatók bemutotóso

A Eáz elosztó vezeték 1_1 méter szélességű védőtávolságát a helyszínrajzon jelöltük. A

közműnyilatkozatokat a kivitelezés előtt kell megkérni. A tervdokumentáció a közművezetékek

(gázelosztó vezeték, szennyvízvezeték, hírközlési vezeték, elektromos vezeték, ivóvíz vezeték)

nyomvonalait tartalmazza az E-Közmű felület tervezéstámogatás modul adatai alapján'

A gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzendő munkára vonatkozó előírásokat:

- a bányászatról szóló 1993. éviXLVlll. törvény;

- a bányászatról szóló 1993. éviXLVlll. törvény végrehajtásáról szóló 20311998. (Xll'19') Korm.

rendelet 19/AS 19/85;

az építés teljes időtartama alatt szigorúan be kell tartani.

A kivitelezés előtt a közműnyilatkozatokat meg kell kérni az E-közmű rendszeren keresztül.

B. Víztelenítés

A tervezett felületek víztelenítését az oldalesések biztosÍtják. A felületekről lefolyó csapadékvizek

elvezetését a padkafolyókák oldják meg. A padkafolyókák végén víznyelő aknák kerülnek kiépítésre. A

víznyelő aknák a szakági tervekben található csapadékvízelvezető rendszerbe kötnek be'

A csapadékvíz elvezetését a He-ol részletes helyszínrajz, valamint az Re-01 részletrajzok mutatják be

részletesen.

9. Forgalomtechnika

A meglévő forgalomtechnikai jelzésekben változás nem lesz.

10. Építésitechnológia

Földmunka



El kell végezni a szükséges burkolatvágási, bontási és építési előkészítő feladatokat. ''Az

aszfaltburkolatok csatlakozásánál a széleken élvágó alkalmazása szükséges. A tervezett utak

nyomvonalában az alkalmatlan fedőréteget először el kell távolítani 25 cm vastagságban, majd

amennyiben szükséges, még további bevágást kell kiemelni a tervezett altalaj szintig, illetve beszállított

M_2 töltésanyagból ki kell alakítani a földmunka profilt' A tükröt olyan pontossággal kell megépíteni,

hogy az a tervezett szinttől ne térjen el. A tervezett szintekre kell megépíteni a szegélyeket és a

vízelvezetés elemeit. A fagyvédő réteg építése előtt el kell helyezni a geotextília elválasztó réteget. A

geotextíliát az illesztések mentén átlapolni szükséges. A homokos kavics fagyvédő réteget 30 cm

vastagságban szükséges beépíteni. A fagyvédő réteg ágyazatára építhető meg a szegélysorok beton

alapgerendája, illetve a különböző szegélysorok típusonként. Az előregyártott beton szegélyelemeket

a tervezett szinteknek megfelelően, kellő gondossággal kell beépíteni beton alapgerendába, a

szemcsés ágyazat terítését és tömörítését követően.

A már megépített szegélysorok és szegélygerendák közé építendő be a hidraulikus kötőanyagú Ckt

útalap, 20 cm vastagságban.

Ckt útalap

A megépült Ckt alapréteget kraftolni szükséges. A kraft eljárás a friss, hidraulikus kötőanyagú

burkolatalapban kialakított, annak legalább kétharmadáig leérő hézagrés, ahol annak oldalfalait az

összekötést megakadályozó anyaggal bevonják. A hézagolás során legalább 2,5-3,0 méterenként kell

kereszthézagokat készíteni' A friss rétegben a hézagrést legalább a réteg kétharmadáig leérően kell

kialakítani, közvetlenüla réteg megépítését kovetően, a hossztengelyhez képest tl6-os hajlásszöggel.

A hézagrés oldalfelületeinek bevonásával (pl. bitumenemulzió vagy más hézagoló anyag) vagy

betétlemez, szalag behelyezésével kell a hézagrés összezáródása utáni összekötést megakadályozni.

A már megépített szegélysorok és szegélygerendák közé építendő be a hidraulikus kötőanyagú Ckt

útalap, 20 cm vastagságban. A megépÜlt ckt alapréteget kraftolni szükséges. A kraft eljárás a friss,

hidraulikus kötőanyagú burkolatalapban kialakított, annak legalább kétharmadáig leérő hézagrés, ahol

annak oldalfalait az összekötést megakadályozó anyaggal bevonják' A hézagolás során legalább 2,5_3,0

méterenként kell kereszthézagokat készíteni. A friss rétegben' a hézagrést legalább a réteg

kétharmadáig leérően kell kialakítani, közvetlenül a réteg megépítését követően, a hossztengelyhez

képest 1/6-os hajlásszöggel. A hézagrés oldalfelületeinek bevonásával (pl. bitumenemulzió vagy más

hézagoló anyag) vagy betétlemez, szalag behelyezésével kell a hézagrés összezáródása utáni

összekötést megakadályozni.

A repedések meenvílásának csökkentése

A friss hidraulikus kötőanyagú burkolatalap hézagolásával Kraft'módszeil 2,5-3,o méterenként

kereszthézagokat kell készÍteni, közvetlenül a réteg megépítését követően a hossztengelyhez képest
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1/6-os hajlásszöggel. A hézagrés oldalfelületeinek bevonásával (bitumenemulzióvalvagy más hézagoló

anyaggal) vagy betétlemez, szalag behelyezésével kell a hézagrés összezáródása utáni összekötést

megakadályozni. A hézagrés kialakításával megbolygatott felületet helyre kell állítani a burkolatalap

ismételt tömörítésével és simító hengerléssel a hézag környezetében. A friss rétegben a hézagrést

legalább a réteg kétharmadáig leérően kell kialakítani, hogy a hézagok megnyílása hidegben, záródása

a felmelegedő rétegben (vagyis a hézag működése) mindegyik hézagban kialakuljon. Bitumenemulziós

kiöntés esetén az adagolás mennyisége 0,1 m mélységig történő vágásnál legalább 2 l/m legyen, 0,1

méternél mélyebb hézagrés esetén arányosan kell emelni a kitöltő anyag mennyiségét (1 cm-es

növeléshez o,2 l/m többlet emulzió). Ahhoz, hogy a kitöltő bitumenemulzió esetleges kifolyását

megakadályozzuk, a hidraulikus burkolatalap alsó szélén, attól 0,25 - 0,50 m távolságban a

hézagképzés álljon meg.

A hidraulikus kotőanyagú réteg hézagokkal gyengített keresztmetszete a réteg lehűlése során

keletkező húzófeszültség hatására reped meg, és ezzel válik működ ő hézaggá. A hézagrések alatti réteg

átrepedése nem egyszerre következik be, hanem fokozatosan. Amennyiben nem elég mélyek a

hézagok, akkor az is előfordulhat, hogy már csak a forgalom alatt következik be a gyengítő rés alatti

átrepedés. Az először átrepedt hézagokban bekövetkező mozgások (hézag megnyílása és záródása)

mindig nagyobb marad, mint a később átrepedt hézagok mozgása. Ezért fontos a hézagok megfelelő

és minden hézag azonos mélységben történő kialakítása.

A megszilárdulás után hézagvágással is kialakítható a hézagrés a hossztengelyhez képest Ll6-os

hajlásszöggel úgy, hogy annak mélysége legalább a rétegvastagság kétharmada legyen, 2,5-3,0

méterenként vágva legalább 5 mm széles legyen. Ebben az esetben meg kell oldani a zagY elszívását, a

hézagrés kitakarítását és lezárását, a hézag kitöltését (pl. bitumenemulzióval), hogy abba szennyező

anyag ne kerülhessen. Ellenkező esetben a vágott rés összegyógyul, a hézagvágás hatástalan marad. A

vágás mélységét, tisztítását és kitöltését a helyszíni műszaki ellenőrnek ellenőriznie kell' A hézagvágást

a szakasz közepén kell megkezdeni, majd a felezett szakaszokat újra és újra középen megvágni, így

besűrítve a vágásokat a megfelelő táblaméret eléréséig. A vágás során 24 órán belül 50 méternél

hosszabb összefüggő tábla'nem maradhat. A hézagképzésnek a beépítéstől számított 48 órán belül, de

mindenképpen a vadrepedések megjelenése előtt be kellfejeződnie. A burkolatalapot hosszirányban

nem kell hézagolni még nagyobb szélességben épített sávok esetében sem. A hosszrepedések csak

később, rendszerint a forgalom hatására jönnek létre. A repedések későbbi kialakulása azzal az

előnnyeljár, hogy a repedések megnyílása és ezzel a repedés burkolaton történő áttükröződésének a

veszélye is csak jóval később jelenik meg. A kraftolásos módszerrel kialakuló hézag adja a legjobb és

leggazdaságosabb megotdást' Az előnyösen kisméretű táblák kialakulása mellett - a technológiából

adódóan - a nem egyenes vonalú, nem teljesen függőleges hézagrés.gátolja a táblák függőleges

elmozdulását is.
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A hidraulikus kötőanyagú burkolatalap és a felette lévő aszfaltréteg eltérő mozgásai miatt kialakuló

feszültség csökkentése érdekében, a két réteg eltérő mozgásai miatt kialakuló feszültséget a

burkolatalap felületére épített bitumen kötőanyagú feszültségelnyelő bevonattal lehet csökkenteni:

- A burkolatalapra geotextília és rávarrt üveg-vagy karbonszál kompozit aszfaltrács

felragasztásával. Az alkalmazandó geotextília polipropilén anyagú, legalább Loo elm2 területi

sűrűségű, fehér színű legyen. Az alkalmazandó bitumen típusa a gyártó előírásai szerinti, de

legalább t,o kg/mz maradóbitumen_tartalmú bitumenemulzió. Az üveg-és karbonszál-rács

legalább 1oo/1oo kN/m szakítószilárdságú, legfeljebb 3% szakadónyúlású lehet. A biztosabb

tapadás érdekében az aszfaltrács alatti réteg széleire kb. 0,20 _ o,25 m szélességben ne

kerüljön rács. A hosszirányú átfedések, a túlnyúló üvegszál rács összefésülésével legyenek

megoldva, két réteg Beotextília ne kerüljön egymás fölé' Az aszfaltrácsra kerülő aszfaltréteg

tömörítésének megkezdése előtt a ragasztó emulzió átolvadását ellenőrizni kell. A rácsról az

aszfaltot kis felületen lapáttal el kell távolÍtani, és az átolvadást szemrevételezéssel - a fehér

felület feketévé színeződik - lehet eldönteni' Csak ennek megttirténte után kezdődhet el a

tömörítés, ellenkező esetben az aszfalt elcsúszik, lecsúszik a rács felületéről, elvékonyodik és

a rács a funkcióját nem tölti be'

Az aszfaltréteg vastagságának növelésével, lágyabb bitumenek aIkalmazásával a repedések

áttükröződését késleltetni lehet' Alapanyagként üledékes kőzetet (mészkő, dolomit) használva a

repedések kialakulásának mértéke csökken. Mivel a repedések döntően a burkolatalap hőtágulása

folytán alakulnak ki, javasolt, hogy annak építése zo-25 oc között, de legfeljebb 30 oC alatt történjen,

amikor annak hőtágulása a lehetó legnagyobb. Minél hidegebb a beépítési hőmérséklet, annál

nagyobb lesz a réteg hőmozgása melegebb időszakban'

Az alkalmazandó (minimális) feszültségmentesítés különféle forgalmi terhelési osztályok esetén:

- Nehézforgalmiterhelés

R terhelési osztály esetén a hidraulikus kötőanyagú burkolatalap repedéseinek áttükröződését

korlátozó megoldások közül kötelezően alkalmazandó:

o a friss hidraulikus réteg hézagolása (Kraft-módszer), Vagy a megszilárdult réteg hézagvágása;

. azegyik feszültségelnyelő bevonat kialakítása, hogy az aszfaltburkolaton a reflexiós repedések

áttükröződését tovább késleltessék.

- Kisebbforgalmiterhelés

A, B, c, D, E és K forgalmiterhelési osztály esetén ktitelezően alkalmazandó a friss hidraulikus réteg

hézagolása (Kraft-módszer), vagy a megszilárdult réteg hézagvágása, esetleg mikrorepesztés' A

feszültséBelnyelő réteg alkalmazása javasolt'
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E és K forgalmi terhelési osztály esetén abban az esetben alkalmazandó valamelyik feszültségelnyelő

bevonat is (a hézagolás mellett), amennyiben a teruezett burkolat teljes aszfaltvastagsága kevesebb,

mint a vonatkozó előírásban a típus-pályaszerkezetre meghatározott aszfaltvastagság.

- Mindenforgalmiterhelésiosztálv

Törekedni kell az optimális beépítési hőmérséklet megválasztására, illetve az egyéb felsorolt

módszerek tovább növelhetik a repedésmentes időt' Amennyiben inverz / fordított útpályaszerkezet

épül, és így elválasztásra kerül a hidraulikus kötőanyagú burkolatalap_réteg az aszfaltburkolattól, illetve

rugalmas a kötőanyag, értelemszerűen sem a hézagolásra, sem a feszültségelnyelő réteg alkalmazására

nincs szükség.

1'1'' Megvilágítás

A Gagarin utcában közvilágítási hálózat működik. Jelen munkák során a közvilágítási hálózatba

beavatkozás nem történik.

12. TerÜlet felhasználás

A tervezett beavatkozás a 2L hrsz. területen található. A terület jellege kivett általános iskola, óvoda.

A terület tulajdonosa Földeák Községi Önkormányzata.

A tervezett kapubejáró kiépítése érinti a Gagarin utcát, mely a 27 hrsz. kivett közterületen található.

13' Környezetvédelem

13.1. Talajvédelem

A termőföld más célú hasznosítására, új területek biztosítására nincs szükség. A terület sajátosságából

adódóan (a jelenlegi, kiszolgáló út nyomvonalát, útterületét veszi igénybe a felújítás) nem kerül sor

humuszos termőföld kitermelésére. A meglévő padkát 1,00 méter szélességben elő kell készíteni,

nyesni kell. A kikerülő anyagot a helyszínen a zöldfelületek tereprendezésére lehet felhasználni.

A kikerülő további földmennyiség kijelölt depóniába kerül beszállításra, tereprendezésre történő

visszadolgozással. A földmíí (talajcsere) épÍtéséhez szükséges földanyag beszerzési helyét a kivitelezés

megkezdése előtt be kelljelenteni, jóvá kell hagyatni.

Érintett terület hrsz. Jellege Tulajdonos

2L kivett általános iskola, óvoda Földeák Községi onkormányzat

27 kivett közterület Földeák Községi önkormányzat

2. tóblózot: érintett területek összefoglolósa



1

Amennyiben földmérési jel áthelyezésére kerülne sor, úgy ehhez a szükséges engedélyeket'be kell

szerezni. Az útfelújítást megelőzően termőföld más célú időleges hasznosítására nem kerül sor. A

kivitelezés megkezdése előtt a fővállalkozónak organizációs tervet kell készíteni. A belterületi

kiszolgáló út nem érint meliorációs területeket.

1'3.2. Hulladékgazdálkodás

A tervezett épÍtési munka során veszélyes hulladék nem keletkezik, így ártalmatlanítási folyamatról

nem kell gondoskodni. Az építési munkák végzése közbeszerzési vagy beszerzési eljárást követően

valósul meg, mely alapján a kivitelezést végző vállalkozás nem ismert. A közbeszerzési eljárást

követően, a munkálatok megkezdése előtt be kell jelenteni a KTF felé a keletkező hulladékok

tárolására, újrahasznosítására alkalmas telephelyet. A pályaszerkezet építésnél a bontási munkák

mennyiségét a méretkimutatásban meghatároztuk. A belterületi kiszolgáló út felújítása kiviteli munka

ideje alatt a forgalom áthaladását biztosítani kell' A keletkező föld, útburkolat, beton, aszfalt, szállítás

előtti ideiglenes gyűjtésére nincs mód, ezen nem veszélyes inert hulladékok közvetlenül szállító

gépjárműre kerülnek'

A keletkező inert hulladékok kiporzást és kiszóródást megakadályozó feltételeket biztosÍtó

szállítójárművel kerülnek elszállításra. A bevágásból kitermelésre kerü]ő föld a tereprendezésnél, a

padkaépítésnél, továbbá megfelelősség esetében a töltés épÍtésnél beépítésre kerülhet.

A pályaszerkezet építésnél az útburkolatbontásból származó beton, aszfalt hulladékok egyéb építési

munkáknál, fejlesztési és fenntartási jelleggel, az Útügyi Műszaki Előírásokban meghatározott

nagyságú frakciókra történő feldolgozását követően felhasználhatóak. A burkolat-felújÍtása

közbeszerzési eljárást kovetően valósul meg, mely alapján a kivitelezéstvégző vállalkozás nem ismert.

A közbeszerzési eljárást követően szerződést kötő vállalkozónak, a munkálatok megkezdése előtt be

kelljelentenie a KTF felé a keletkező hulladékok tárolására, újrahasznosításra alkalmas telephelyet.

13.3. Víz védelme

A tervezett építmény vízadó rétegek, vízvételi helyek közelében nem halad. Rendeltetésszerű

használat esetén a csapadékvízzel talajvizet szennyező anyagok a burkolatfelületről csak csekély

mértékben távoznak a talajba. A pályaszerkezet arryagait a csapadékvíz nem oldja. A víztelenítés a

meglévő burkolt árokkal történik.

1'3.4' Levegő védelme

A tervezett létesítmény felújításával, a forgalomnagyság nem nő. A közúti forgalom által okozott

levegőszennyezés a építés után, a korszerű aszfalt kopóréteg építését követően, a folyamatos forgalom

áramlás következtében nem változik.
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13'5. Étovitag védelme

Védett területeket a burkolat felújítás nem érint.

13'6. Tájvédelem

A tervezett építési munkákkaé tájvédelmi szempontból nem történik beavatkozás.

1'3.7. Épített környezet védelme

Védett létesítményeket, régészeti lelőhelyeket, műemlékeket a felújításra kerülő létesítmény

ismereteink szerint nem érint.

13.8. Zaj-és rezgésvédelem

A tervezett építmény épületek felé eső járóvonala és a jelenlegi közlekedési felület alapján mérendő

emissziós pontja közötti távolság nem csökken, így a zajszámítási feltételek változatlanok. Védendő

létesítmény a területen nem található, így védekezésre nincs szükség' Az építés során 2 - 3 dBA

zajérték csökkenés várható.

1'4. Minőségi előírások

A kivitelezés folyamán az összes érvényes úttigyi műszaki előírásnak, szabványnak, műszaki

irá nyelveknek a,, legutolsó" szövegváltozatát kell érteni és a lkal mazni.

Vállalkozónak minden egyes munkanemre Technológiai Utasításokat, továbbá Mintavételi és

Minősítési tervet kell készítenie, azt Megrendelővel és Mérnökkeljóvá kell hagyatnia. A beépítendő

anyagok, termékek esetében a termék adott felhasználási célra való alkalmasságának bizonyítására

Építőipari Műszaki Engedély megléte szükséges.

A Vállalkozónak rendelkeznie kell a Közbeszerzési törvényben az építési beruházásokra előírható

minőségirányítási rendszerrel, minőségirányítási vezetővel. A kivitelezési munkát 66/2013. (Vll. 11')

Korm. Rendelet alapján csak felelős Műszaki Vezetőijogosultsággal rendelkező Mérnök irányíthatja. A

Lgllzoog' (lX' 15.), a L82/2)LO. (V.14.) és a 322/2012. (Xl. 16.) Korm. rendeletekben szabályozott

műszaki ellenőrnek a munka megkezdésétől, annak befejezéság a feladatok szerződésszerű

elvégzésének ellenőrzésére rendelkezésére kell állni. A tervezett létesítmény építése során

munkanemenként az alábbiak betartása, alkalmazása szükséges:

- A szegélyelemek legalább c3ol37 minősé!ű betonból, a megtámasztó beton gerenda czo/25 Xo (H)

minőségű betonból készÜljenek.

- A stabilizált padka alsó síkja alatti töltésnek meg kell felelnie az ,,Utak és autópályák ]étesítésének

általános geotechnikai szabályai" című Út 2-L'222:2oo7 (e-UT 06.02.11) útügyi műszaki előírás 4.2'

pontba n szabályozott M-2 (jó földműanyagok) minőségi követelménynek.



- A pályaszerkezet építésnél meg kell felelni az ,,Utak és autópályák létesítésének általános

geotechnikai szabályai" című ÚT 2-L.222:2oo7 (e-UT 06'02.11) útügyi műszaki előírás 4.2. pontban

szabályozott M_2 (jó földműanyagok) minőségi követelménynek, átázott fÓldműre alépítmény nem

építhető.

- Az alkalmazott homokos kavics védőréteg az,,Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai

szabályai" című Úr 2-I.222:2oo7 (e-UT 06.02'11} útügyi műszaki előírás szerint építendő. A védőréteg

tömörsége minimum 96%, teherbírása minimum 60 N/mmz legyen.

- A ckt-4. vagy FZKA alapréteg feleljen meg az ,,Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú

burkolatalapok" e-UT 06.03.53 útügyi műszaki előírásnak, vagyis tömörség legalább 97 o/o,

alkalmazandó cement cEM ll. tipusú, N jelű normál szilárdságú, 32.5 szilárdsági osztályú legyen.

- Amennyiben Ckt-4 alapréteg kerül alkalmazásra, annak reflexiós repedésre való hajlamossága miatt

feszültségelosztó réteg beépítése sztikséges, mely lehet geotextília, üvegszál erősítésű rács, vagy

mikrorepesztéses tech nológia.

- Az építés során az ,,Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei" e_ÚT 05.o2.1L

útügyi műszaki előírásokban rögzített feltételeknek meg kell felelni, az aszfaltrétegek tömörsége

haladja m.ega97 %-ot.

15. Munka-és tűzvédelem

15.1. Munkavédelem

A kivitelezés folyamán az összes érvényes munkavédelmijogszabálynak a ,,legutolsó" szövegváltozatát

kell érteni és alkalmazni. A munkáltató kötelessége az egységes és átfogó megelőzési stratégia

kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatokra, a technológiára, a munkaszervezésre, a

munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezetitényezők hatására. A kivitelezőknek

rendelkeznie kell munkavédelmi szabályzattal. Ez a szabályzat tartalmazza mindazokat az általános

követelményeket, valamint a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit, melyek az egészséget nem

veszélyeztetó és biztonságos munkavégzés követelményei. A Munkavédelmi Törvény előírja a

dolgozók rendszeres munkavédelmi oktatását' Minden esetben oktatási szakember által összeállított

tematika fogadható csak el. A munkáltató kötelessége továbbá az is, hogy a Törvény általveszélyesnek

minősített munkaeszközök, gépek munkavédelmi szempontú üzembe helyezése (munkabiztonsági

szaktevékenység) és azok 5 éves biztonságtechnikai felülvizsgálatáról gondoskodni köteles. Az 5 éves

biztonságtechnikaifelülvizsgálat a nem veszélyesnek minősülő gépekre is vonatkozik.

Az alábbi főbb törvények betartását kell figyelembe venni:

_ 2oo4.évi CXL. Törvény a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
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- 1993 évi XLV|ll. törvény a bányászatról.

_ 1993 évi XClll. törvény a munkavédelemről.

- 1995 évi XXIX. törvény a laboratóriumok a tanúsító és ellenőrzó szervek akkreditálásairól.

- 1995 évi Llll. törvény a környezet védelmének általános szabályairól.

- 1996 évi LVlll. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint az építészek szakmai kamaráiról.

- 1996 évi LXXV' törvény a munkaügyi ellenőrzésről

_ Lgg7. évi LXXVlll. Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

_ 2oÍ2.évi ll törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a Szabálysértési nyilvántartási

rendszerről

- 2011'évi cXXVlll' Törvény a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények

módosításáról

_ 20Lz. évi CLXXXV törvény a hulladékról

_ zoo4 évi CXL törvény a közigazgatósági hatósági eljárás a szolgáltatás általános szabáIyairól.

L5.7. Tűzvédelem

A kivitelezés folyamán az összes érvényes tűzvédelmijogszabálynak a ,,legutolsó" szövegváltozatát kell

érteni és alkalmazni. Az építés folyamán vállalkozónak a vonatkozó jogszabályokban, kötelezően

alkalmazandó szabványokban és hatósági előírásokban foglalt követelmények kielégítéséről

gondoskodni kell' A kivitelező köteles a tervben szereplő tűzvédelmi követelményeket a kivitelezés

során megtartani, megvalósítani, a tervezési hiányosságok megszüntetését a felelős tervezőnél,

illetőleg a beruházónál kezdeményezni' A Vállalkozónak tűzvédelmi szabályzatot kell készítenie és

átadnia azellenőrző MérnÖk és a Megrendelő részére. Atorvény 2. pontjában felsorolt eseteknél a

tűzvédelem biztosítása érdekében tűzvédelmi szakképesÍtéssel rendelkező személyzetet kell

alkalmaznia a Vállalkozónak. A törvény 22. s L.bekezdése azt is kimondja, hogy a jogszabályokban

meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező

személy foglalkoztatható. A tűzvédelmi szakvizsgáztatást csak az 45/2oLL (Xll'7} BM rendelet alapján

sza kvizsgát tett oktatók végezhetik.

A legfőbb tűzvédelmi jogszabályok:

- 1996 éviXXX;törvény a tűz ellenivédekezésről, a műszaki mentésrőlés a tűzoltósáeről. (2oI2. évi

XXXI. Törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási

rendszerről szólő 2oL2. évi ll. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, vaJamint

a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról)
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_ LL5lLgg6 (Vll. 24.) korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól, a

hivatalos önkormányzati tűzoltóságok il letékességi testü letéről.

- LL6lLgg6 (Vl. 24) korm. rendelet a tűzvédelmi bíróságről. (25912011. Xll.7. Korm. Rendelet a

tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bíróságról és a tűzvédelemmel

foglalkozók ktitelező élet és balesetbiztosításáról.}

_ 30lL996 (Xll. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről.

_ 35lLgg6 (Xll. 29.} BM rendelet az országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról. (9l2oo8 ÖTM Rendelet

az országos Tűzvédelmi Sza bályzat Kiadásáról. )

_L3lLgg7 (ll. 26.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról. (l2/2oo7. ÓTM

Rendelet a tűzesetek vizsgá latára vonatkozó szabályokról.)

_ 48llggg (Xll. 15.) BM katasztrófavédelem feladatai, a védekezés végrehajtásának rendjéről, valamint

e szervek irányítási és működési rendjéről. (62l2otL BM Rendelet a katasztrófák elleni védekezés

egyes szabályairól.)

_ 54l2oL4 (Xll.5) BM rendelet az országos Tűzvédelmi Szabályzatról

16. Biztonság és egészségvédelem

^ 
4l2oo2. (ll.20.) SzÖsM-EüM egyÜttes rendelet alapján a kivitelezőnek Biztonsági és egészségvédelmi

koordinátort kell igénybe vennie a kivitelezés teljes időtartama alatt. A kivitelező által megbízott

koordinátor a tervezővel együttesen dolgozza ki a munkahelyi egészség és biztonság szempontjából

szakszerű elkészítéséhez szükséges javaslatokat, készíti el a 6. 5 (2) bekezdésének b) pontjában

meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi tervet' A 4. $ alapján a kivitelező az építési

munkahely kialakítását csak a terv elkészültét, az építtető és a kivitelező által történő jóváhagyását

követően kezdheti meg.

Az 5. 5 (1) alapján kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt a 3. számú melléklet

szerinti előzetes bejelentést köteles megküldeni az országos Munkabiztonsági és Munkaügyi

Főfelügyelőségnek az építési munkahely szerint illetékes felügyelőségéhez. Az 5' s 2} alapján az

előzetes bejelentés időszerű adatait az építési munkahelyen jól láthatóan kell elhelyezni. A

kivitelezőnek figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve

munkaszakaszokat, amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg kell határoznia

ezek előrelátható időtartamát, a biztonsági és egészségvédelmitervben meg kell határoznia az adott

építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó

egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. A tervnek tartalmaznia kell azokat a különleges

intézkedéseket, amelyek a 2. számú mellékletben - Azok a munkák, amelyek talajmegcsúszás

következtében betemetéssel, mocsaras területen való elmerüléssel vagy magas helyről történő
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leeséssel veszélyeztetik a munkavállalót' Magas feszültségű vezetékek közelében végzett munka.

olyan munkakörülmények, amelyek vízbefúlás veszélyével járnak. Árokban, alagútban végzett munka,

földalatti munka. Nehéz, előre gyártott elemek osszeszerelésével vagy szétbontásával kapcsolatos

mu nka.- felsorolt munkák veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják'

A kivitelező általfoglalkoztatott koordinátor koordinálja a 6. s-ban meghatározottak megvalósítását,

szakmailag ellenőrzi a biztonsági és egészségvédelmi tervet, összeállÍtja azt a dokumentációt,

amelyben az építmény és az épÍtési technológia jellemzői alapján az egészség és biztonság célszerű

követelményeit rögzítik az esetleges későbbi munkák biztonsága érdekében, összehangolja a

megelőzés és a biztonság általános alapelveinek megvalósítását, különösen a kivitelezési tervek

elkészítése során az egyszerre, vagy a csak egymás után végezhető munkafázisok, illetve

munkaszakaszok meghatározását, továbbá a különbÖző munkafázisok, illetve munkaszakaszok

előrelátható kivitelezési időta rtamá nak meghatározását'

A koordinátor elvégzi a meghatározott követelmények megvalósulásának összehangolását annak

érdekében, hogy a munkáltató és - amennyiben a munkavállalók érdekében ez szükséges - a munkát

személyesen végző önálló vállalkozók a 10. S-ban meghatározottakat, továbbá a 6. 5 (2) bekezdés b)

pontjában megállapított biztonsági és egészségvédelmi tervben meghatározottakat megvalósítsák,

indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez, valamint a 7. 5 c)

pontjában meghatárolott dokument áciőhoz, annak érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzák

a munkák előrehaladásából, illetve a körülmények változásából adódóan az egészséges és biztonságos

munkavégzés kovetelményeit, közreműködik az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő,

illetve egymást követően felvonuló munkáltatók közott a tevékenységek összehangolásában,

figyelemmel az Mvt. 40. s-ának (2) bekezdésében megfogalmazott felelősségi szabályokra,

összehangolja a munkafolyamatok ellenőrzését, megteszi a szükséges intézkedéseket annak

érdekében, hogy az épÍtési munkahelyre kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be.

A koordinátor megbízása vagy foglatkoztatása nem érinti a megbízónak (foglalkoztatónak) és a felelős

műszakivezetőnek a munkavédelemre vonatkozó szabályokban megállapított felelősségét' Az építési

mu nka helyeken biztosítandó minimális követelmények:

- az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani;

- a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, meg kell határozni a közIekedési

utakat vagy a közlekedési zónákat;

- meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályoka! ideérwe a veszélyes anyagok és

készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltők egészségkárosító hatásának'megelőzésére vonatkozó előírásokat is;

- gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az. eszközök és berendezések rendszeres

ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról;
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- az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell szabályos tárolásukat, különös tekintettel a

veszélyes a nyagokra és készítményekre;

- meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési és eltávolítási szabályaiu

- meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék tárolásának, elszállításának a szabályait;

- rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét és módját, az

organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a munkák előrehaladásához, illetve a körülmények változásához igazodva;

- biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az cinálló vállalkozók között az építési munkahely és a környezetében

lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak figyelembevételével.

Az építési munkahelyen a biztonság megvalósítása és az egészség védelme érdekében a munkáltató

köteles a 10. $-ban meghatározott intézkedéseket a 4. számú mellékletben foglaltakkal összhangba

hozni és megvalósítani, a koordinátor javaslatait figyelembe Venni.

Az építési munkahelyen a természetes személy munkáltató, aki maga is végez építési szakmunkát vagy

építésszerelési munkát, köteles megtartani a munkavédelemre Vonatkozó szabályokat, továbbá

figyelembe venni a koordinátor javaslatait.

A munkáltató a munkavállalókat, illetve képviselóiket köteles - szükség szerint írásban - tájékoztatni

azokról az intézkedéseiről, amelyek az építési munkahelyen munkát végző munkavállalók egészségét

és biztonságát érintik. A tájékoztatást a munkavállaló részére közérthető formában kell megadni.

A munkavállalók és 'képviselőik meghallgatását és részvételét biztosítani kell a 7-].0. S-okban

meghatározottak megvalósítása során, ha a kockázat mértéke és az építési munkahely mérete ezt

indokolttá teszi. A koordinátori feladatok munkabiztonsági szaktevékenységnek (Mvt. 8. s)

minősülnek' Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális

egészségvédelmi és biztonsági követelmények:

- Az építési munkahelyeket úgy kell kialakítani, illetve berendezni, hogy az építési munka sajátosságainak, a változó építési

körülményeknek és állapotoknak, az időjárási követelményeknek, a mindenkori építőipari kivitelezési tevékenység szakmai

elvárásainak megfelelóen folyamatosan megvalósuljanak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés

kovetelményei.

- Azokat az anyagokat, beréndezéseket és á|talában minden olyan elemet, amelyek - bármilyen módon mozogva vagy

elmozdulva - hátrányosan befolyásolhatják a munkavállalók biztonságát, illetve egészségét, megfele|ő és biztonságos módon

stabilizálni kell.

- Az építményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az állványokat, a feljárókat, a munkaeszközöket és más

berendezéseket úgy kell méretezni, felállítani, megtámasztani, aládúcolni, lehorgonyozni, kialakítani, hogy a fellépő terhelés

elviselésére, illewe átadására alkalmasak legyenek.

- Az építményeket és azok részeit csak megszilárdulásuk, a szükséges kiitések kialakulása és mindezek vizsgálata után szabad

megterhelni, munkahely céljára vagy segédszerkezet elhelyezésére felhasználni.

- Építési munkagödrök, árkok falait - a talajállékonyságot figyelembe véve _ úgy kell kitámasztani, rézsűzni vagy más

megoldással biztosítani, hogy azok az építkezés valamennyi szakaszában biztosan megőrizzék állékonyságukat.
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-A segédszerkezetek, állványok, illetve munkagödrök és árkok állékonyságát és teherbíró képességét rendszeresen

ellenőrizni kell.

- A nem kellően ellenálló anyagból kialakított felület megközelítése csak akkor megengedett, ha megfelelő felszerelések vagy

eszközok lehetővé teszik a munka biztonságos elvégzését.

- A munkahelyekhez vezető utakat, a járműforgalom számára megnyitott közlekedési utakat úgy kell kialakítani, hogy azok

megfelelő teherbírásúak, a rajtuk lebonyo|ódó közlekedési és szállítási feladatok szempontjából eleBendő szélességűek,

lyukaktól, gödröktől mentesek legyenek, és feleljenek meg a külön jogszabályokban meghatározott egyéb követelményeknek.

-A munkavégzés helyszínének megközelítését úgy kell megoldani - amennyiben ez csak szintkülönbség áthidalásával

biztosítható -, hogy az a biztonságos kozlekedés követelményeit kielégítse.

- A munkahelyeknek és a közlekedési utaknak a szeméttől, törmeléktől és építési anyagmaradéktól mentesnek kell lenniük.

- Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tárolni, hogy az a munkát és a biztonságos közlekedést ne zavarja,

a segédszerkezet állóképességét ne veszélyeztesse.

- Ha a közlekedőutakon szállítóeszközt használnak, a gyalog közlekedők részére megfelelő biztonsági távolságot kell

kialakítani, vagy védőszerkezetet kell felszerelni'

- Az utakat egyértelműen ki kell jelölni, azok állapotát rendszeresen kell ellenőrizni, illetve azokat megfelelően karban kell

ta rtani.

- Megfelelő távolságot kell hagyni a járműforgalomra szo|gáló utak, az ajtók, a kapuk és a gyalog közlekedők részére szolgáló

átjárók, folyosók és lépcsőházak között. A beépített erőgéppel rendelkező járművek és szállítóeszközok közlekedési útjait úgy

kell kialakítani, hogy azok az ajtóktól, kapuktól, átjáróktól, lépcsókilépőktől lega|ább 1,00 méterre vezessenek el.

- Ha az építési munkahely egyes területeire a belépés korlátozott, azokat el kell keríteni a belépési engedéllyel nem

rendelkezők belépésének megakadályozására.

- Megfelelő intézkedéseket kell tenni a veszélyes területekre való belépésre feljogosított munkávállalók védelmére.

- A veszélyes területeket jól láthatóan kell megjelölni.

- A rakodókat úgy kell kialakítani, hogy megakadályozzáka munkavállaló arról történő leesését.

_ A munkáltatónak biztosítania kell az elsősegélynyújtási lehetőséget, és azt, hogy a munkavállalók közül kíilön előírások

szerint kiképzett és vizsgázott, elsősegélynyújtásra kijelölt személy mindig rendelkezésre álljon.

- lntézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett munkavállalókat orvosi

kezelésre bármikor el lehessen szá|lítani.

- Az elsősegélynyújtó he|yiségeket el kell látni megfelelő elsősegélynyújtó felszerelésekkel és berendezésekkel.

- pontban meghatározottakon túl, elsősegélynyújtó felszerelésnek kell rendelkezésre állni minden olyan helyen, ahol a

munkakörülmények ezt megkívánják.

- Az elsősegélynyújtó felszerelések őrzési helyeit a külön jogszabály szerint kell jelölni, és azokhoz könnyű hozzáférést kell

biztosítani.

- Jól látható helyen és jelöléssel fel kell tÜntetni a legközelebbi mentőszolgálat címét és telefonszámát.

- Valamennyi építési munkahelyen, illetve annak közvetlen közelében legalább egy belülről zárható illemhelyet kell

biztosítani.
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- Ha a munkáltató az építési munkahelyen 15 fó feletti létszámotfolyamatosan foglalkoztat, elegendő számban illemhelyet,

vizeldét és kézmosási lehetőséget kell biztosítania. Abban a helyiségben, ahol ezeket elhelyezték szellőztetést, világítást,

rendszeres takarítást, illetve az október 15' és április 15. közötti időszakban fűtést kell biztosítani.

- Ahol a munkavállalók biztonsága vagy egészsége - különösen az elvégzett tevékenység típusa, a munkavállalók száma,

valamint a hely távoli jellege - azt megkívánja, gondoskodni kell a munkavállalók számára könnyen elérhető

pi henőhelyiségekről, illewe tartózkodóról'

- A pihenőknek, illewe tartózkodóknak megfelelő nagyságúaknak kell lenniük, és azokat fel kell szerelni a munkavállalók

számának megfelelő könnyen tisztítható asztallal és székkel.

- Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, gondoskodni kell olyan helyiségről (létesítményről), amelyben a munkavállalók a

munkaszü netekben tartózkodhatnak.

- A pihenő, i|letve tartózkodó legalább 2,2 méter belmagasságú legyen, azt nyitható ablakkal kell ellátni.

- Minden év október 15-e és április 15-e között biztosítani kell a pihenőben, illetve tartózkodóban a +21 "C hőmérsékletet. A

fűtést úgy kell kialakítani, hogy az ott tartózkodó munkavállalók mérgezés, fu|ladás, tűz és robbanás veszélye ellen védve

legyenek;

- Az építési hely környezetét és határát ki kell jelölni és jelzőtáblákkal kell ellátni, azért, hogy az világosan látható és

azonosítható legyen.

_Vízvezetékes ivóvíz hiányában az ivóvízről egyéb módon kell gondoskodni. Az ivóvíztartály kifolyóját olyan módon kell

elhelyezni, hogy a tartályból közvetlenül ne lehessen inni. A munkáltató köteles gondoskodni az ivóvíztartályok rendszeres

fertőtleníté3éről, valamint arról, hogy azok feltöltése csak ivóvíz minőségű vízzel történhessen.

- A munkavállalók számáia gondoskodni kell olyan megfe|elően kialakított zárt térről (pl. lakókonténerről), amelyben a

munkavállalók az időjárás hatásaitól védetten, higiénikus körülmények között étkezhetnek.

- Építési munkahelyen fejvédő sisak viselése kötelező. Kivételt képeznek a tárgyak leesésétől nem veszélyeztetett, belső

munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák.

-Azoknál a munkáknál, amelyeknél vízbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye funnáll, a munkavállalót automatikusan

felfújódó mentőmellénnyel is el kell látni.

- Tilos földmunkagépeken munkaeszközt vagy egyéb berendezést személyekkel együtt szállítani'

- Földmunkagéppel lejtőn lefelé kiiktatott erőátviteli szerkezettel közlekedni tilos.

- Földmunkagéppel a munkavégzés során csak annyira szabad megkÖzelíteni a munkaárkot, szakadékot, bevágást,

mélyedést, hogy a talaj megcsúszása és a gép lezuhanása ne következhessen be. A felügyeletet ellátó szemé|y ilyen esetben

köteles kijelölni azt a távolságot, amelyen beltil a földmunkagép vezetője nem közelítheti meg az adott veszélyes helyet.

- A munkáltató a kezelési utasításban foglaltakat a helyi körülmények figyelembevételével - ha szükségesnek tartja - köteles

kiegészíteni. A munkáltató a földmunkagép kezelője részére a helyi körülményekre vonatkozó ismeretek megszerzését a

munka megkezdése előtt biztosítani köteles.

- A keze|ési, illetve az egyéb, munkavégzéshez szükséges utasításnak és dokumentumnak a gép kezelőjénél állandó

rendelkezésre kell állni, és azt a munkavégzés teljes ideje alatt meg kell őrizni'

_A közforgalom számára megnyitott terÜleten csak akkor szabad közlekedni, ha.a földmunkagép kielégíti a forgalomba

helyezés és a forgalomban tartá5 műszaki feltételeit'
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-A foldmunkagép vezetője a munkát csak akkor kezdheti meg, ha a gép működési körzetében, illetve hatósugarában

személyek nem tartózkodnak.

- Földmunkagéppel a bevágás szélét6l, munkaároktól, szakadéktól olyan távolságra kell maradni, hogy a bezuhanás ne

következhessen be. A munka irányítója köteles azt a szükséges távolságot meghatározni, amelynél jobban a földmunkagép

nem közelítheti meg az árok szélét.

-Az építési árkok, a bevágások, a szakadékok és a csatornák széleinél végzett munkánál a gépeket megcsúszás vagy

megbillenés ellen biztosítani kell.

- A szállító járműveket úgy kell megrakni, hogy azok ne legyenek túlterhelve, és közlekedésük alatt a szállított anyagot ne

hullajtsák el'

- Ha a ftlldmunkagépek munkavégzési területén a látás korlátozott, Vagy egyéb biztonsági követelmények ezt indokolják, a

munkaterületet, különösen a kiürítés helyét, ki kell Világítani.

-A földmunkagéppel végzett földkiemelési munkák megkezdése előtt a munkáltató ktiteles meggyőződni arról, hogy a

tervezett munkaterületen földkábelek nincsenek elhelyezve.

- Amennyiben földvezeték található a tervezett munkavégzési területen, a munkáltató a helyi körülményeknek megfelelően

köteles meghatározni a munkavégzés biztonsági követelményeit és a szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni.

- Az előre nem ismert földvezeték felfedezése vagy megsértése esetén a földmunkagép vezetője a munkát köteles azonnal

abbahagyni, és a munka irányítóját értesíteni.

- Elektromos ' szabadvezetékek közelében Végzett munkák esetén a földmunkagép, illetve annak alkatrészei és a

szabadvezetékek között a feszültségnek megfelelő biztonsági távolságot kell hagyni.

- Ha a meghatározott biztonsági távolságot nem lehet betartani, akkor a munkáltató köteles intézkedéseket tenni az

áramütés veszélyének elkerülésére. Az intézkedések lehetnek: feszültségmentesítés, a vezeték áthelyezése, a vezeték

elkerítése, a földmunkaBép munkaterületének lehatárolása.

- Ha a földmunkagép annyira megközelíti az elektromos szabadvezetéket a gép valamely elemével, hogy átütés (áthúzás)

következik be, akkor a gép vezetőjének vagy kezelőjének tilos elhagynia a vezérlő és/vagy kezelőállást, kiáltással fel kell hívnia

a környezetben tartózkodók figyelmét a gép megérintésének tilalmára, intézkednie kell az áramtalanításra.

- Kotrógéppel történő teheremelés megkezdése előtt a kotrógép kezelője köteles meggyőződni a biztonsági berendezések,

külonösen a fékek, végállás kapcsolók és vészberendezések múködéséről'

- Terhet a kotró emelő részébe elhelyezni csak a kotrókezelő engedélyével, a kotró teljesen leállított állapotában szabad. A

teher elhelyezését végző személynek és _ ha szükséges - a kijelölt irányítónak úgy kell elhelyezkednie, hogy őket a kotrógép

kezelője jól láthassa.

-Aterhet úgy kell elhelyezni, illetve rögzíteni, hogyaz ne csúszhasson meg, és ne eshessen ki.

- A kotrógép kezelője köteles figyelemmel kísérni, hogy a teher mindig vízszintesen álljon. A terhet személyek felett átemelni

nem szabad, azt a talaj közelében kell mozgatni, és a rezgést el kell kerülni.

- Az anyagokat, a készülékeket és a munkaeszközöket, rakodni, szállítani és raktározni csak akkor szabad, ha azok leborulás,

feldőlés, elcsúszás, leesés ellen megfelelően biztosítva vannak.

- Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymásra helyezni, hogy a rakat állé6nysága megfelelő legyen.

- A k<irkeresztmetszetű csöveket és a hasonló formájú anyagokat elgördülés ellen rögzíteni kell.
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- A lemezeket, a lapokat és a hasonló anyagokat fúggőleges raktározás esetén eldőlés ellen megfelelően biztosítani kell.

- Ömlesztett anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy azokról ne kerülhessen anyag a közlekedési utakra. Rézsű kialakításánál

figyelembe kell venni a belsó súrlódási tényezőt. Az ilyen halmazokat aláásni tilos.

- A csomagolt és rakodólapokon elhelyezett anyagok _ különösen a zsugorfóliával vagy kötőszalaggal rögzítettek - esetében

azok mozgatása, szállítása előtt a csomagolás biztonságáról, megfelelő állapotáról meg kell győződni. Amennyiben a

csomagolás nem megfe|elő, intézkedéseket kell tenni a munkavállalók veszélyeztetésének elkerülésére.

- A szállító jármű ki_, illetve berakodása csak a jármű teljes megállása után kezdődhet meg.

- Felfüggesztett teher a|att és a gép mozgáskörzetében, továbbá a rakodó rámpa és a gépjármű között tartózkodni tilos.

- A földmunkák biztonságtechnikai és egészségvédelmi követelményeit a geológiai, hidrológiai és talajmechanikai vizsgálati

adatok és erőtani számítások alapján kell megtervezni. Nem kell talajmechanikai vizsgálatot végezni abban az esetben, ha a

legkedvezőtlenebb (laza, szemcsés) talaj figyelembevételével történő dúcolást, illetve rézsűhajlásokat alkalmazzák.

-A munkagödtir (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a dúcolás a

terhelésből származó többlet teher felvételére Van méretezve.

- Kézi földmunka esetében a munkaárok szélén 0,50 m széles padkát kell kialakítani.

- A ta|ajt alávágással kiemelni nem szabad. Meg kell akadályozni a ftild visszapergését a munkaárokba.

- A dúcolatlan munkagödör (munkaárok) megengedett mélysége terheletlen térszint, különböző talajok és rézsűhajlások

esetében a következó:

- Kézi muhkával a rézsűket az anyag minőségének és rétegződésének megfelelően, lépcsőzetesen haladva kell kitermelni.

Lépcsőzött kiképzés esetén azok padkamagassága legfeljebb 1,0 m lehet; padkák (lépcsők) szélessége nem lehet kisebb azok

magasságánál.

_ Az 1,0 méternél mélyebb munkagödörbe (munkaárokba) való biztonságos közlekedést 5,0 m mélységig mozdulás ellen

rögzített támasztó létrával lehet, ezt meghaladó méret esetén lépcsővel kell megoldani. Rézsűs kiemelésnél feljárót kell

készíteni.

- A dúcolás olyan legyen, hogy a kidúcolt földtömeg Vagy építmény állékonyságát és a munkahelyeken dolgozók testi épségét

védje, valamint a munkaterületről a kitermelt anyag eltávolítható, és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen.

- A térszint alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen az ismeretlen Vagy rejtett nyomvonalú vezetékeket fel

kell kutatni, és a munkák során fellelt vezetékeket, tárgyakat azonosítani kell. Ezt műszeres vizsgálattal vagy kutatóárok, illetve

kutatóakna alkalmazásával kell elvégezni.

_ A kutatóakna legalább 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatóárkot vagy aknát kézi erővel, lépcsósen haladva kell kiemelni.

- Ha az építési területen nem azonosítható anyagot (veszélyes hulladékot, lőszert stb.), vezetéket tárnak fel, a munkát csak

akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségéről - szükség esetén szakértő bevonásával - meggyőződtek.

- Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezető, ilIetve az abból kivezetó, biztonságos utakról.

_ A munkagödörnél (munkaároknál) legalább 200 méterenként, illetve az épületek és egyéb ingatlanok bejáratai előtt építési

átjárókat kell létesíteni. Az átjárók szélességi mérete egyirányú gyalogos közlekedés esetén legalább 0,60 m, kétirányú

gyalogos közlekedés esetén legalább 1,00 m.

_ Az előre gyártott elemekből történő építési munka során mind az építméni, mind az elemek stabilitását a szerelés

valamennyi fázisában biztosítani kell.
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- Az elemeket úgy kell kialakítani, hogy biztonságos szállításuk és szerelésük megvalósítható legyen.

- Az elemek mozgatására kialakított kötözőelemeket úgy kell megtervezni, méretezni és kialakítani, hogy azok lehetővé tegyék

a biztonságos emelést és a szerelési helyre történő behelyezést.

- Elemeket csak erre a célra alkalmas szállító-, emelő- és kötözőeszközökkel szabad szállítani és mozgatni.

- Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni, ha a szél sebessége nem haladja meg a 36 km/őrát.

- Az elemeket úgy kell tárolni, szállítani, illetve beépíteni, hogy helyzetük akaratlan elmozdulás ellen rögzített legyen'

- fu elemek szállítását, emelését (mozgatását) csak az elemet gyártó által megadott statikai szempontok szerint szabad

végezni.

- A betonozási munka elvégzéséhez leesés és megcsúszás ellen kialakított munkaterületeket kell létesíteni' Biztosítani kell,

hogy a munkát végző részére megfelelő mozgási tér álljon rendelkezésre. Ennek minimális szélessége 80 cm. A betonozási

munkák céljára kialakított betonozó ál|vány készítésére'az állványokra meghatározott előírások vonatkoznak.

- A betonozás megkezdése előtt a vasszerelést, az állványokat, és a zsaluzatot a munka irányítójának meg kell vizsgá|nia és

csak ennek megtörténte után adhat engedélyt a betonozás megkezdésére.

- A beton szivattyúval történő bedolgozása esetén a szivattyút és a szállító járművet a betonozás helyétől olyan távolságra

kell leállítani, hogy a rézsű vagy az ideiglenes építmény ne legyen túlterhelve.

- A betonszivattyús járművet az üzemeltetés ideje alatt ki kell támasztani úgy, hogy a támbak megfelelő nagyságú felü|eten

tudjon felfeküdni.

- A stacionárius Letonvezetéket rögzíteni kell. A csöveknek jól kell záródniuk.

- A betonszivattyú flexibilis kicimlő cstivét nem szabad megtörni, és úgy kell megtartani, hogy a nyomásból adódó erőhatások

ne eredményezhessenek ellenőrizhetetlen mozgást.

- A csőrendszerben bekövetkezett dugu|ást tilos nyomásnöveléssel megszüntetni, a nyomás alatti vezetéket megbontani. A

betonszivattyú- és a csővezetéknek a munka befejezése utáni átfújásakor, illetve tisztításakor senki sem tartózkodhat a cső

kiömlő végénél. Ekkor a cső végét rögzíteni kell.
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17 . Felhasznált előírások gyűjteménye

e-UT 03.00.21 Úttervezési rajzok tartalmi és formai követelményei

e-UT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ)

e-UT 03.02.21 Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása

e-UT03.02.31 A parkolási létesítmények tervezése

e-UT 03.07' 12 Közutak víztelen ítésének tervezése

e-UT 03.07.23 A gya logosközlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése

e-UT 04'02.11 Közútiielzőtáblák (T). A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése

e-UT 06.02.11 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai

e_UT 06'03.11 Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete

e-UT 06.03.12 Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése

e-UT 06.03.42 Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése

e_UT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok

e-UT 09.04.15 Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelményei
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2A2A

lúegléVő_bÜrllcla':szél - 
I

- 

Meglévő fd'iciárok

,'Meglévő ileiiiés

Q,, Me9!évő cszioi:

túieglévö tisziÍióÁ'íznye{ő akna
Terr{ézefr viznye!ő akria
Te rvezetr. padkaic Iyó r' á e ie m

TerusZett kieme!t szegély
Te rvezefi-sü l lyesztett szeEé |yI

I

I

-J
I

I

6 cm térkő burkolat

AC 'Í 1 kopó Hel1'reáiiítás

Ez a Terv a Tervezők szeilemi tulajdonái képez!, nrelynek l,édelméi jogszabáiy biztosítja.
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Földeák község Polgármestere
Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal

6922 Földeák Szent L. tér 1.
e-ma i I :foldeak@foldeak. h u T el.: 621 524-092

Usz.: t2020. Tárgy: Előteriesztés
Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal
fénymásolási-technikai feladatainak
el látására szerződéskötés.
Melléklet: 3 db árajánlat fénymásolatban

Üi.: csit<iné Sipos Andrea

FöIdeák

2020. november hónapban árajánlatokat kértünk be a Földeáki Közös
Önkormányzati Hivatal részére digitális multifunkcionális fénymásológép bérlését
illetően.

2oo7. évtől kezdődően, folyamatosan bérleti szerződés áll fenn Ádók Jenő egyéni
vállalkozó és a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal között' A felmondási idő 30
nap. A meglévő szeuődés alapján a megbízott 1 db digitális multifunkcionális
fénymásológépet ad bérbe a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal részére, havi
12.000.-Ft+AFA összegért, mely 4000 db másolatot vagy nyomatot tartalmaz. Az e
feletti lapok ára 3,-FVdn+ Árn. A szerződés, mely a Földeáki Közös Önkormányzati
Hivatal fénymásolási -technikai feladatainak ellátására vonatkozott,2020. december
31. napján lejár.

Az ()j szerződés megkötése érdekében árajánIatokat kértünk be három vállalkozótól,
melyre a 3 db árajánlat meg is érkezett. A szolgáltatás, valamint a hivatali feladatok
folyamatosságának biztosítása érdekében szükség Van a szerződés megkötésre.

A beérkezett árajánlatok a következők:

Jenő e.v. Ft
Ft
Ft

1.
2.
3.

DÉL-coPY BT
lRoDAGÉP KFT.

12.000, - Ft
20.000, - Ft
25.000,- Ft

3.240, -Ft
5.400, - Ft
6.750,- Ft

15.240,.
25.400,-
31.750,-

Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a beérkezett árajánlatok alapján a
legkedvezőbb ajánlatadóval köt szerződést.

Sor
Sz.

Árajántat
AFA/Ft



HATAROZATI JAVASLAT

Hajnal Gábor Földeák község Polgármestere a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi cXXVlll. törvény 46' s (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország
Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
47812020.(X|.3.) Kormányrendelet alapján elrendelt
veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi döntést hozom:

Hozzil1árulok ahhoz, hogy a Földeáki Közös Önkormányzati
Hivatal fénymásolási -technikai feladatainak ellátására Adók
Jenő e.v. 16922, Földeák, Gagarin u.7.lvállalkozóval kössön
szerződést határozott időre - 2021. január 1. napjátó| - 2023.
december 3í. napjáig a Hivatal.

A polgármester felhatalmazza a jegyzőt a szerződés
meg kötés ére, aláírásá ra.

Erról éÉesítést kap:
- Földeák község polgármestere
- Földeáki Közös Önkormányzati Hivataljegyzője
- KoH pénzügyi csoportja, Földeák

Földeák' 2020. december 11.

t

Hajnal Gábor on-.
polgármester

i " .,r ' ;j
:! i '/i,.t :t'_,:-.::-L4-,



Árnján|*t

Ájínlatkértil
FrÍdeáki Közös Önkor:mányzati l-I ivatal
6922 FöIdeák, Szent László téÍ l.

Ájr{nlatÍevő:
Nev: .Ddt:"C#.!t{..W:
cil, . i*.f,'',í*iÍ}.'q{ ;. . es'il.,Q i .'..'.'l
E-rrrail: . 'HP.é*-:?ö{:.{sfÍ.. ' i*1:\.. Cr-*-q'.^S.rt.
Adószám: ". ..*,'í.Í".'t3e .'+aj .:. }.:.9É,

Aiónlat tárgy*n:
Földeáki Közös Önkornrányzati l{iv+tal Észére cligitális nrultífirnkciorrális fénynrásológép
bérlése'
Ajánlati ár:

tPar;"l 5'qoo.-"

Alulírott .. J3s#s)"*Ír]p.*{...'''., rnint az ajánlattevó cégjegyzésre jogosult
képviselője a kiírásban foglrrlt Íbltétplgket elfogadom. A vállalt köt€lez'sttségeket teljeútjük.
Nem áIl fenn összeférhetetlerrség az Á,járrlatkérő és az Ajánlattevő cég között. AjánlatunkaÍ a
projektre vorratkozó pátyázati felhívasban tbglalt elöíl'ásainak tuegfe;leloen készíiettiik eI. Az
árqianlahrnk érvényessége a kiáIlítástót sárnított 90 nap.

Kelt: ,..' ..&Q,.,1.{,,;tű

liDÉL.cop? *
lRonA?H9HlllÍt
6724 Szeoed, Berlini krl 7-

rN#ln ozr+oa?go. )tobin: 3naiía.22n
Adórzám: 217536s5"2-{F

$livYr.tl€l_cooy.'xl

cégszrrii aláír:ás



Árajá,nlat

.,{jánlatkérő:
Földeáki Közös Önkormáriyzati Hivatal
6922FöIdeák, Szent László tér l.

h{t ( (+- r9

Ajrínlat tárgya:
Föl,deálki Köz<js
bétIése,
Ajáillati ár:'

Önkormányzatl Hivatal részére digitális rnulfi funkcionális fénymásológép

Alulírott ..'...'; mi'nt az ajánlattevö cégjegyzésre jogosult
képviselqie a kiírásban foglal,t foltt"lteleket elfogadom. A vál,lalt koteleze,ttségeket teljes]lduk.
Nem áll fenn összeférhetetlenseg az Ajánlatkéró és'az Ajánlattevö cég ki'zötl Ajánlatunkat a
projektre vonatkoaó pályázati felhívásban foglalt oltiírasáinak megfeÉlően készitetttik e1. Az
ár4iánlatuink érvényessége a kiállítástól szíátítbtt 90 nap.

Kerr: ..{lM ...., .?.!.T,.,..
,( 2. n i

PH.

lrll,,lV
cégszerr'r aláírás

€éÍi#i'tiff

réSzére di'gitáli s mtt lti funk€ionális



Árajánlat

Ajánlatkérő:
Földertki Közös Önkorrnányzati Hivatal
6922 Földeiík, Szent László tér l.

Ajánlat tárgya:
Földeáki Közös
bérlése.
Ajánlati ár:

Önkormrtrryzati Hivxal részére digitális nrultiíunkcionális fénymásológép

1. Földeáki Közös yzati Hivatal
részére di gitális multifunkcionális

rsl{p.lesp !_ir!s"ps-.- 0- a!

. ,'

Alulírott ftffiL- [-' .K /'... . ...' n:int az ajánlattevő oégjegyzésre jogosult
képviselője a kiírásban Íbglalt Íbltételeket elfogadom. A vállalt kötelezettségeket t.t1"'i6tit.
Nenr áll fenn összeferhetetlerrség az Ajánlatkéró és az Ajanlattevő cóg közöti Ajánlaitrnkat a
projektre vonatkozó pá|yázati felhívásban foglalt előírásainak megfelelően készítettiik el. Az
árajánlatunk érvérryessége a kiallítástól számított 90 nap.

Kett: *m
" 

'/. 
!^

I nrl' /, / \t)
V lx+ó'L clt--/""..t-r"""\')""".

cégszerű aláírás
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,/ FöIdeáki Közös önkormányzati Hivatal
6922 Földeák, Szent László tér í.
Képviselője: Rákóczi Edit iegyző Asszony
részére

szÉKHELYE:

KEPVISELO NEVE:

ELERHETOSEGE:

AJANLATI OSSZAR:

Ánn.lÁtv Lnr xÉszÜLÉx gÉnlÉsÉnŐL

R.lÁtulerrevŐ nrve: Áoor Jenő e.v. lrodagép műszerész

6922 Földeák, Gagarin utca í7.

Áoot Jenő

+3620/983 -1 329, copynato r@gmai I. com

A készüték típusa: AFlclo Gestetner DSm 675 digitális multifunkcionális berendezés

A készüIék havi bérleti díja: í2.ooo._Ft+Árrunolgep, mely 4o0o db másotatot vagy
nyomatot tartalmaz. Az e feletti másott vagy nyomtatott lapok 3._FUdb+ÁFA.

Amennyiben adott hónapban a másolatok vagy nyomatok száma nem haladja meg a 4000
db-ot, abban az esetben a bérleti díjból visszafizetés nem illeti meg a bérbevevőt.

Az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek a bérbeadót terhelik (kellékek, alkatrészek,
munkadíj, kiszállás) kivéve a papír és az energia költségeit.

Bérbeadó vállalja, hogy a készülékek meghibásodása esetén a javítást 1.5 órán belül
meqkezdivaqv csere készüléket biztosít a bérbevevőnek díjmentesen.

A készÜlék másolási Vagy nyomtatási sebessége 75, illetve 90 lap/perc/A4.

A multifunkcionális készülék alkalmasak egy menetben a kétoldalas nyomtatásra, másolásra,
szortírozásra, tűzésre, lyukasztásra.

A gép az eredeti dokumentumok mindkét oldalát egy időben képesek másolni vagy
szkennelni automatikusan.

Az archiválási munkára a készülékek alkalmasak (szkennelési munkák elvégzése).

A dokumentum szerver a sűrűn előforduló dokumentumok tárolását és nyomtatását nagyban
meggyorsítja, és könnyen elérhetővé teszi a felhasználók számára.

A készülék 100 db felhasználói jelszó megadására és maximalizálására alapesetben
alkalmasak (auditálás).

Kelt: Földe ák, 2020. december 01 .

ADIK J
1

180;2:26



Földeák község PoIgármestere
Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal

6922 Földeák Szent L. tér 1 .

e-mai I :foldeak@foldeak. h u T el.: 621 524-092

Üsz.: t2020. Tárgy: Előteriesztés
Földeák Községi Önkormányzat
fénymásolási-techn ikai feladatai nak
el látására szerződéskötés.
Melléklet: 3 db árajánlat fénymásolatban

Üi.: csiriné Sipos Andrea

FöIdeák

2o2o. november hónapban árajánlatokat kértÜnk be a Földeák Községi
Önkormányzatrészére digitális multifunkcionális fénymásológép bérlését illetően.

2oo7. évtől kezdódően, fotyamatosan bérleti szerződés áll fenn Ádók Jenő egyéni
vállalkozó és a Földeák Községi Önkormányzat között. Afelmondási idő 30 nap. A
meglévő szerződés alapján a megbízott 1 db digitális multifunkcionális
fénymásolÓgépet ad: bérbe az Önkormányzat részére, havi 12.ooo.-Ft+Árn
összegé'rt, mely 4000 db másolatot vagy nyomatot tartalmaz. Az e feletti lapok ára 3,-
FUdb+ Árn. A szerződés, mely a Földeák Községi Önkormányzat fénymásolási _
technikai feladatainak ellátására vonatkozott,2o20. december 31. napján Iejár.

Az új szerződés megkötése érdekében árajánlatokat kértÜnk be három vállalkozótól,
melyre a 3 db árajánlat meg is érkezett. A szolgáltatás, valamint a hivatali feladatok
folyamatosságának biztosítása érdekében szükség Van a szerződés megkötésre'

A beérkezett árajánlatok a következők:

Ft
Ft

1.

2.
3.

Jenő e.v.
DÉL-coPY BT
lRoDAGÉP KFT.

Földeák község polgármestere
ajánlatadóval köt szerzódést.

12.000, - Ft
20.000, - Ft
25.000,- Ft

3.240, -Ft
5.400, - Ft
6.750,- Ft

15.240, - Ft
25.400,-
31.750,-

Sor
Sz. Árnrrt Bruttó

a beérkezett árajánlatok alapján a legkedvezőbb



HATÁRoZAT, JAVASLAT

Hajnal Gábor Földeák község Polgármestere a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szólÓ 2011' évi cXXVlll. törvény 46. s ()
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország
Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szólÓ
47812020'(X!.3.) Kormányrendelet aIapján elrendelt
veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi döntést hozom:

A Földeák Községi Önkormányzat fénymásolási -technikai
feladatainak ellátására Adók Jenő e.v. 16922. Földeák, Gagarin
u.7.l vállalkozóval köt szerződést határozott időre - 202l.
január í. napjától - 2023. december 31. napjáig.

A törvényi felhatalmazás alapján kerül a szerződés megkötésre

Felelős: Polgármester

Erről éÉesítést kap:
- Földeák község polgármestere
_ Földeáki KözösÖnkormányzati Hivataljegyzője
- KÖH pénzügyi csoportja, Földeák

Földeák' 2020. december 11.
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#$6!ffi
W í'fuonn&m
ó922 Földeáh Sztnt t,*'aoie' i.

Ajánlattwő,ffi1

cí^:ffiL"'.Kj#
E{/

E-mail:CWW.
Adóyaim: fr#.{E/

$án'*{

ff'''l* 
Községi Önkormányzat Hivaral reszére digitítis, nrulrifunkcionális fenymásológép

&jánlatt',ár:

Alulírott HtrőL'{rq6'rr#:,,.1]n: *. *jfl1tt1vő 
"cegjegyzósre jogosultképvisetöje"a kilrásbvá.foglait r*re Éxet gtÍbgaúosl:AÉ Wr *b'*i*&*k*t,ril{lxi$&1c.Nem rill ferur össz'efetÍ:']'TÍc ;Áj'"*i;G:-;öulil *'u cég között. Ajanlatunkat aprqj&@ vggaiksuó p*ty***i rJÍ*vg$lx &gr*t'erőltö&&'me'*&lexren teszitertiik cl. azáraj án l arunk érvényessége a k i rtl lit ás,ó i;;íffi il:ia;* ^



F-' őld i$ í'önto*nian
6922 Földeálq Sz€nt László tér í'
]$pvE$six.}l11|nálGáborpoÍgár'mps*r_Úr
részére

MNt*Y,Xnr Bqre;

'snxneLYEi
...,
KEPM$ELO NEVE:

:*tg{ü( snö gÍ/. lr,'9dÉgsp,műs*pr{te

6922 Földéák, Gagarin utca í7.

Ád6*,,;ene,

+3620/{183-1 32g, copynator@gmall.eom

A készülék típusa: RlcoH Aficlo 2í05 NRG 9002 digitátis muttifunkclonáIis berendezés

,A:!s${slÉ|( haii bárlefi dita; í2'000"iFttÁF&hoa'$, ma1y.{${Í}jb.x'rá{$rátotvasy,
nyomatot tartalma- Az e faletti másott vagy nyomtatott tapok 3._FUdb+ÁFA.

furtennyiben adott hónapban a másolatok vagy nyomatok saáma nem haladja meg a 400o
db-ot, abban az esetben a bérletidíjbólvisszaÍizetés nem ílleti meg a bérbevevöt.

Az irzemeltetéssel kapcsolatos koltségek a berbeadót terhelik ftellékek, alkatrészek,
munkadíj' kiszállás) kivéve a papír és az enárgia kolÉegeit.

Bérbeadó-váltalja, hogy a készülékek meghibásodása esetén a javítást 1.5 órán belÍil
hÉrbevevönek d íjmente."F-

A készÜlék másolási vegy nyomtatási sebessége 75, illetve 90 lap/perclA4.

A rnuRifunkcionálisJ€szülék alkalmasak egy fiénetb_en a l*étoldálas nyorntatásr:a, másolásra,
szortirozásra, tűzésre, lyukasztásra

Á géial e'redetídokumentumok mindkét oldalát egy,idöben kÉp*sekllmásolni'vagy
szkennelni automatikusan.

Az archiválási munkára a készÜlékek alkalmasak (szkennelési munkák elvégzése).

A dokumentum szrxrreí a'siirűnelöíorduló dokumentumok tárolásat é! nyorntatását nagyban
meggyorsítja' és kÖnnyen elérhetövé tesá a felhasználók számára.

A.kt9.lÜ|*k 100 db felhaszná!óijelszó megadására és maxima|iai,lasára alapesetbeh
alkalmasak (auditálás).

KeIt'FÖldeák" 2020. dgcember 01.



Ár*sx*t

Ájánl*fksr,ör
Fstdeák KQqé6i Önkormáxy'xat
6922 Fi'ldeák' Szent LászlÓ ter l.

Á,jsnlattevő:
Nw: ...L*t.; sgfY. p;...
Cím: ..#**-k.'$i|"€6í_Ö.,. a'6j&J{sá 1 a*.n Y'
E-mail : . J.ry{p e. cl el:.{of.l. : .h.r*- . . 

" 
. . ..

Adószam: .'.'e.4L ffiff l. *..ffi .

Ájsat*t tá1ry*l
Föld*ák Községi Önkormányzat Hivatal 

'dsaéle 
digít*lis, rnultifimk*ionális ÍBnymr{sológép

Hrlése.
diánlati *r:

Alulíratt ...'&ffis$..6'uD€-r.' t..... ii't' mint ar qiáinlxtevó cégiegyzesre jogosult
k{pviselője a kilf*sban fogl&lr fulaát*teket elfug4rÖom. A váltntt kotelezeitségeket tefeJítji:k.
Norn áll fenn ö*szelerhetetlerseg aa.Ájánlatkérö és az Ajánlattevö cég között' Ajrínlatunkat a
projektre vonatkozó patyázati felhívásban foglalt előínisainak megfetllően készítettuk el. Az
árajánlatunk érvényessége a kiállítástól sámított 90 nap.

l. Fö'lde&k Köxégt Öükormá'iyet
digitálís lmultif lnkoionál i* fénym*solÓ &&.,,,.gÜp.r

!HqÉl'soqÍ*rlro]s}X.ücxrll{



Arajánla.t

Ajánlatkérő:
Földeák Ktizsegi Önkorrnányzat
6922 Ftlldeák, Szent László tér l .

Ájánla{tevő: , / ( tlal
Nev: ...Lte. p+*h,!.{.,.. f:.: ," - { 1_Cím: . ...6..].'+L'..^,l'i/.4á..e*i i" u}'ttt^ q. í'ü

'^.iigi;; : :lt #& dfriB:'*t
Á'jánlat tárgya:

|o'rugft Községi Önkormányzat Flivatal réSzére digitális, mul,tifunl(oionális fénymáso,lógép
béríése.
Ajánlati rír:

l,í lu

fál,,'ill.,1lr;;'5u,"!* füi;il;;il,;\!;É#'#""l"^iÍfr*l"J.""."#[g'J"'Í:l'",.d'':ffi:
Ném áll fenn összeférlrebtlenség az Ajanlalkeró es aZ Aján}attevő cég t ozotr Á,iánlaiu,nkat aprojektre vonatkozó páÍy'ázati felhívásbaü foglatt etóínásainak rnegfel"elöen ttuelt.itur. el. Az
á.raján.latunk érvényessége a kiállítástól sá'míiott 90 nap'

*ur'. J.i.(ffl .'..,\!..iá.,..{.L ! ? -

PH.

cégszerű aláírá'b

jl{on'r.cÉu rr.*-{liff#,$iffi.íjs

l. Fö'ldeák KiizsEgi onkó'.n,lnvát 
',xE6dígítális multífi.rnkcionális fényrnásoló



Földeák község Polgármestere
Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal

6922 Földeák Szent L. tér 't'
e-mail :foldeak@foldeak. h u T el.: 621 524-092

Usz.: t2020. Tárgy: Előterjesztés

A Földeák Községi Önkormányzat és
intézményei rendsze rgazda feladata inak
el látására szerzódéskötés
Melléklet: 3 db árajánlat fénymásolatban

Üi.: csikiné Sipos Andrea

Földeák

2020' november hónapban a FÖldeák Községi Önkormányzatot és intézményeit
ellátandó általános rendszergazda feladatokra árajánlatokat kértünk be három
vállalkozótól. Tekintettel arra, hogy a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal
rendszergazda feladatait elIátó -Kakuja Zoltán e.V.- szerződése 2020. december 31.
napjával lejár'

Az ára1ánlat kérés a Földeák Községi Önkormányzat és intézményeinek részére
általános rendszergazda feladatok elvégzésére vonatkozott. A fent megnevezett
intézményekben a honlapok üzemeltetésére, ijzembetartására, karbantartására. A
Földeák Községi Önkormányzat és intézményeiben használt számítógépek,
nyomtatók beüzemelésére, javítására, illetve karbantartására.

Az l3j szerződés megkötése érdekében árajánlatokat kértÜnk be három vállalkozótól,
amelyre mindhárom vállalkozó ajánlata megérkezett. A szolgáltatás, valamint a
hivatali feladatok folyamatosságának biztosítása érdekében szükség Van a
szerződés megkötésre.

A beérkezett ajánlatok a következők:
Ka Zoltán e.v. nlata:
lntézménv neve nettó összeq/Ft AFA/FI bruttó összeq/Ft
Földeák Községi
Önkormánvzat

40.000, -Ft AAM 40.000,-Ft

Művelődési Ház,
Könvvtár

10.000,- Ft AAM 10.000,-Ft

Földeáki
Gyermekmosoly
Ovoda

10.000,-Ft AAM 10.000,-Ft

Földeáki EESZ| 10.000.-Ft AAM 10.000,-Ft
Osszesen: 70.000.-Fr AAM 70.000.-Ft



EBOX lnformatikai Kft. á lata
lntézménv neve nettó összeo/Ft 27% AFAIFT bruttó összeq/Ft
Földeák Községi
Önkormánvzat

55.000, -Ft 14.850.- Ft 69.850,-Ft

Művelődési Ház,
Könwtár

17.000,- Ft 4.590,- Ft 21.590,-Ft

Földeáki
Gyermekmosoly
Ovoda

17.000,-Ft 4.590,- Ft 21.590,-Ft

Földeáki EEsZl 20.000,-Ft 5.400,- Ft 25.400,-Ft
Osszesen: í09.000._Ft 29.430,- Ft 138.430.-Fr

IT.STAFF Kft. nlata:
lntézménv neve nettó összeo/Ft 27% AFAIFT bruttó összeo/Ft
Földeák Községi
Önkormánvzat

50.000, -Ft 13.500.- Ft 63.500,-Ft

Művelődési Ház,
Könwtár

13.000,- Ft 3.510,- Ft 16.51o,-Ft

Földeáki
Gyermekmosoly
Óvoda

13.000,-Ft 3.510,- Ft 16.51o,-Ft

Földeáki EEsZl 15.000,-Ft 4.050- Ft 19.050.-Ft
Osszesen: 91.000.-Ft 24.570.- Ft 115.570.-Ft

Földeák község polgármestere a beérkezett árajánlatok alapján a legkedvezőbb
aján latadóval köt szerződést.

HATÁRozATl JAVASLAT

Hajnal Gábor Földeák község Polgármestere a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
mÓdosításáró] szóló 2011' évi cXXVIll. törvény 46' s (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország
Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetésérol szóló
47812020'(Xl'3.) Kormányrendelet alapján
veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi döntést hozom:

elrendelt

A Földeák Községi Önkormányzat és intézményeiben ellátandó
általános rendszergazda feladatokra Kakuja Zoltán e.v.
vállalkozóval köt szerződést határozott időre, 2021. január 1.
napjától - 2023 december 31. napjáig.

A törvényi felhatalmazás alapján kerül a szerződés megkötésre.



Fele!ős: Polgármester

Erről értesítést kap:
- Földeák község polgármestere
- Földeáki KözösÖnkormányzati Hivataljegyzője
- KÖH pénzÜgyi csoportja, Földeák
- Kakuja Zoltán, Makó, Új utca 26.

.-:::.*--,

Földeák, zo2o.december 1í. ':;"' l,'

Hajnat Gábor íh,
polgármester
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^;',-- EBOX lnformatrka Kft.
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#finrilt 1táígly_,{'i

rlti-ltloále Közs,agí Ö-rlkoi'lrlrtilt}i,zat é. s Í'mézp4őny.eínéjÍ{

&:l*dato&pl_vég'aésq.
'{i.írula.tÍ'á*;

i:..iet!r i,J.i.'a: ....,,,,....9. t .,',!-Íl"?{}:[E[t-0-B.*,-
Á. (-- tt l4n,',n i
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uÉszÉ}e áltatáuos te.nds'zoÍgazda

niií.Íó"áÍíT$xisőgt._lnkur.nrány,zadúis
iu ólry,rin:ollr$szór* $elálroc

$ctösek na1l í a.Ii'6tása, nolesi5d'.q.

Vétíőnü.Í s*olgátat' CsaHd és
'gysr_rhdlij-ó!étjszolgáta[FÍá&gtedrr jt{s

Alultro'ti .ít+.,r'..!..,Me]gt' rng]d;,.'..',-",.',.,"....,,' mint az, ,4fá,rrlattevó eégje$fzésfe jogo,sdt
képviselő3oe a HÍtásbar1 foglalt f,eltételeke,t olfogado'.ur, A vál}alt kötelozettségekpJ tg{iesílj{lk.

Ndm ali fenre összefórhetetletrsog az,i$jánlatkérő és az -{i,ánla,ttevő cég k6zoit, Ájánlnturrlcat a

projelet:e vorlatl<oz'.ti pál)lá72Í] ttttrtvirs'bau,'fogi_alt előír.ásatnak,meg!'eíeltiorr készítottük el. Az
árajánlatunk ótvéllyes,sége a kiállÍtástól, szánrított 90 nap
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Földeák község Polgármesterétől

Üi.sz.: Földeák/
tii: TorOf Krisztina

,2024.
Előterjesztés

Tárgy: A képviselőtestület
2021. l. félévi Munkaterve

Földeák

Fötdeák Község Potgármestere a veszélyheÍ1zet kihirdetésérölszóló 478l2o2a.(Xl. 3') Korm.
rendelete, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi cxxvlll. törvény 46.s. (4) bekezdésében foglalt
veszélyhelyzetre tekintettel _ a Képviselö_testiilet hatáskörében eljárva, figyelemmel
Földeák község onkormányzat Képüselö_testülete Szervezeti és Miiködési
Szabályzatáról szólő 12l2a19.(xl.28.) önkormányzati rendelet í2.$. (2} bekezdése
értelmében a 202í. l. félévi ülésterv összeállítása mindazon témakörök figyelembe
vételéveltörtént, melyek napirendre tíizésérőljogszabály, Vagy az SZMSZ rendelkezik.

' HATÁRozATl JAVASLAT

Földeák Község Polgármestere a veszélyhelpet kihirdetéséről szóló 478l2o2a. (X. 3.) Korm.
rendelete, valamint a katasztrófavédelemről és a hozlÁ kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi cxxvlll. törvény 4s.$. (4) bekezdésóben foglalt
veszélyhelyzetre tekintettel _ a Képviseló_testület hatáskörében eliárva, figyelemmel
Földeák község Önkormányzati Képviselő-testtilete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX|X. törvény 44.$-ban foglaltak alapján
figyelemmel az önkormányzat Szervezeti és Műkodési 9zabályzatáről szóló
12l2019.{Xl.28') onkormányzati rendelet 12.$.-ára _ Földeák község Önkormányzata 2021.
l. félévi munkatervét - a melléklet szerint _elfogadja.

A polgármester az ülésterv közzétételéről az SZMSZ-ben foglaltak szerint gondoskodik.

Erről értesítést kap:_ Földeák község Polgármestere
- Földeák_Ótoneax községek Korjegyzője
- SzMsz_ben meghatározottak

Földeák, 2a2a. december 1 1.

Gábor

É:6922 Földeák, Szent László tér 1.

l:(62) 524-092 
=: 

(62) 524-090 !: foldeak@Íoldeak.hu
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örxonnaÁNYzATl xÉpvsetÖ-resrÜlere

2021, l rÉtÉvl MUttlKATERvE

Január

Földeák-Óföl deák Képvlse ló-testü letel e gffies ü lése

1.l A Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról beszámoló
Előadr: jegyző

2.l AFöldaáki Közös Önkormányzati Hivatal2020. évifenntartásiköltségeínek elszámolása
Előad o : F Öld eá k közsé g P olgárm e ste rc

lro u e a r község P olg á rm e stere

3.l A Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi fenntartási költségeinek
meghatározása, a Földeáki Közos Önkormányzati H ivatal költségvetésének elfogadásá

Előadr: Földeák község Polgármestere
lrdueat< kÖzség Polgármederc

4.t Önkormányzati társulások tennlartásához szí,lkséges pénzŰgyi Íedezal 2a2a. évi
költségek megosáásána k elszámolása

Etőadl : Föld eák kÖzség Polgá rmestere
Óru ru ea * község P ol g á rme stere

5./ Önkormányzati társulás fenntartásához szükséges pénzrigyi fedezet 2021. évi költségek
megosáása

ElőadÓ: Földeák község Polgármestere
Óraueát< kozség Polgármestere

6./ Egyebek

Január

1 .l zár1 tilési előterjesztések

2.l Polgármesteri tájékoztaló az előző rjlés óta történt fontosabb eseményekrő|,
tárgyalásokról

Előadl: polgármester

3.l Társadalmi szervezetek beszámolója az önkormányzat által biztosÍtott támogatási
összegek felhasználásáról

Előadr: ffi rsadalmi szeruezetek vezetői

4.l AlapíN ányok m űködéseről szóló beszámoló
Elő ad Ö : ku ratlri u m ok e l nÖke i

5./ Előterjesztések

6.l lnterpellációk' kérdések

T.lEgyebak

Február

Falugyűlós



Február

1 .I zá|t ülési előterjesáések

2.l Polgármesteri tájékoáató az előző Ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról

Előadó: polgármester

3./ Tájékoztató a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott dÖntéseiről,
valamint a bizottságok munkájáról

Előadl: polgármester
bizoftságok elnökei

4.l Tájékoáató a 2020. éviadóbevételek alakulásáról
Előadl: polgármester

5.l Földeák község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló rendetet
megalkotása

KözM EG H ALLG AT Á ssÁ t EG yB EKÖTv E
Előadl: polgármester

6./ Előterjesáések

7./ lnterpellációk, kérdések

8./ Egyebek

Március

1 .l zár1 ülési előterjesáések

2.t Polgármesteri tájékoáató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárg yalásokró l, vala m int a lej á rt h atá rid ej ű határozatok vég reh aj tásá ról

Előadl: polgármester

3./Előterjesáések

4'l lnterpellációk, kérdések

5./ Egyebek

Április

1 .I záÍt ülési előterjesáések

2.l Polgármesteri tájékoáató az előző ülés óta történt. fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról

E!őpdQ: polgármester

3'l Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
ElőadÓ : re ndőrkapitány

4./ Előterjesztések

5./ lnterpellációk, kérdések

6./ Egyebek



Május

1 .l záÍt ülési előterjesztések

2.l Polgármesteri tájékoztató az előzö ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tiárgyalásokról

Előadl: polgármester

3./ Besámoló Földeák község Önkormányzat202o. évi költségvetésének végrehajtásáról, a
2o2a . évi zárszámadási rendelet mega lkotása

Elöadl: polgármester

a . l T ájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelm i felad atok ellátá sáról
Előadr: jegyzö, EEszl vezetője

5./Előterjesáések

6./ lnterpellációk' kérdések

T.lEgyebak

Június

1 .l zárt tilési előterjesáések

2.l Polgármesteri tá1ékoztató az előző iilés óta történt fontosabb eseményekről,
tá rgya lá sokró l, va la m ínt a lej á rt h atá rid ej iÍ határozatok vé g reh ajtasáról

Előadl: polgármester

3./ Előterjesáések

4. t lnÍerpellációk, kérdések

5./ Egyebek


