5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740

MEGHÍVÓ
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Pénzügyi Bizottsága
2015. szeptember 22-én (kedden) 8.00 órai kezdettel tartja következő nyilvános ülését.
Az ülésre a békéscsabai Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában – Békéscsaba, Szent István
tér 7. sz. – kerül sor.
Tervezett napirend:
1.) Bankó András úti telephely átadásából adódó elszámolás vagyonkezelési
szerződés alapján
2.) Tájékoztató a Társulás vagyonkezelésébe átvett ingatlanok műszaki állapotáról,
valamint felújítási karbantartási költségeiről
3.) A Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Hajléktalanok
Átmeneti Szállása, illetve Nappali Melegedője tekintetében, az intézményi térítési
díjak megállapítása.
4.) A Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Fövenyes úti
telephelyén folyó szakmai munka, az épület állapotának, felújítási igényének a
bemutatása.
5.) Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ működési engedélyének
módosítás.
6.) Forrás-SQL Kötelezettségvállalási modul bevezetése
A napirendi pontok dokumentumait elektronikus úton juttatjuk el a Tanács tagjaihoz.
Az ülés eredményessége érdekében megjelenésére feltétlenül számítunk!

Békéscsaba, 2015. szeptember 18.

Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/441-351

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. szeptember hó 22. napján tartandó ülésére
a 01. számú napirendhez
Tárgy: Bankó András úti telephely átadásából adódó elszámolás vagyonkezelési
szerződés alapján
Előterjesztő: Szarvas Péter TT elnöke
Előkészítő: Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető
Véleményező: Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága
Döntéshozatal módja: egyszerű többség
Tisztelt Társulási Tanács!
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 287/2015. (V.21.) közgy.
határozatában döntött az 5600 Békéscsaba, Bankó András u. 44 számú, 976 hrsz-ú ingatlan
átvételéről és a szerződésből eredő kötelezettségek elszámolásáról.
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás és Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata az ingatlan tekintetében 2015. 08. 11-én módosította a közöttük
hatályban lévő vagyonkezelési szerződést. Az átadás-átvétel 2015. július 30-án megtörtént.
A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Békéscsabai Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás között kötött vagyonkezelési szerződés pontjai
ellentmondásban állnak,
- A Társulás, illetve annak intézménye az elszámolt értékcsökkenés erejéig felújításra
köteles
- amennyiben a bevételekben megtérül.
továbbá a vagyonkezelési szerződés megkötését követően a Mötv és az ÁHT szabályozása
alapjaiban változott meg. Emiatt 2015. december 31-ig a vagyonkezelési szerződést
módosítani szükséges.
A jelen szerződésmódosítás értelmében a szerződés 4. pontjában felsorolt ingatlanok közül
törlésre kerül a Bankó András utcai ingatlan.
Az ingatlan a Békéscsabai Kistérség Egyesített Szociális Központja kezelésében volt a fenti
időpontig. Az ingatlanon a vagyonkezelői jog fennállásának idején nem volt felújítás és
beruházás.
A vagyonkezelési szerződés 8. pontja alapján „a vagyonkezelő köteles a vagyonkezelésbe vett
vagyon után elszámolt és a bevételekben megtérülő értékcsökkenés összegének
felhasználásáról évente elszámolni.”

Az intézmény 2015. június 30-ig 5.297.214 Ft halmozott értékcsökkenést tart nyilván az
ingatlan vonatkozásában, amit az évente megállapított térítési díjakból nem tudott
érvényesíteni. Az intézménynek bevétele nem volt.

1. Határozati javaslat:
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ költségvetésének terhére
a Békéscsaba, Bankó András u. 44. számú ingatlanon állagmegóvás, felújítás fedezetét
…………………. Ft összegben átadja Békéscsaba Megye Jogú Város
Önkormányzatának.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2015. szeptember 22
2. Határozati javaslat
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa a Tanács és Békéscsaba Megye Jogú Város Önkormányzata között kötött
vagyonhasznosítási szerződést felülvizsgálja, és annak jogszerűsége és célszerűsége
érdekében a szükséges intézkedést meghozza.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2015. december 31.
.
Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke
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5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. szeptember 22-i ülésére
az 2. sz. napirendhez
Tárgy: Tájékoztató, a Társulás vagyonkezelésébe átvett ingatlanok műszaki állapotáról,
valamint felújítási karbantartási költségeiről
Előterjesztők és készítők:
 Intézményvezetők
 Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezető
Döntéshozatal módja: egyszerű többség

Tisztelt Társulási Tanács!
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a
49/2015. (VI.17.) sz. KTT határozatával döntött arról, hogy készüljön tájékoztató a soron
következő Társulási Tanács ülésre, – műszaki szakértő által alátámasztottan – az egyes
intézményekben üzemeltetett ingatlanok állapot felméréséről, felújítási igényéről, és annak
becsült költségéről.
A Társulás intézmény vezetői elkészítették az általuk vagyonkezelésbe átvett ingatlanokról –
műszaki szakértő által alátámasztottan – az ingatlanok műszaki állapotának felmérését, és a
felújítási karbantartási munkák költségbecslését.
1. Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
Kimutatás, az intézmény általa legfontosabbnak tartott felújítási karbantartási munkákról,
az alábbi telephelyek vonatkozásában:
1.1 Békéscsaba, Ady Endre úti telephely
Épület karbantartási és javítási munkái:

5.113 eFt

1.2 Békéscsaba, Csaba utcai telephely
Épület karbantartási és javítási munkái:

121.158 eFt

1.3 Csabaszabadi Idősek klubja telephely
Tetőfelújítás költségbecslése
(Korábbi 2015.03.10. költségbecslés 3.000 eFt)
1.4 Békéscsaba, Fövenyes utcai épület
Tető szigetelés felújítása

11.308 eFt

10.668 eFt

A Fövenyes utcai telephely egy „H” alakú épület, két cca. 400 m² alapterületű
épületszárnyból áll és ezt középen összekötő 3 m széles és 10 m hosszú cca. 30 m²
épületrésszel. Az épület lapos tetős, és évek óta beázik. Az intézmények több

alkalommal végeztettek rajta tetőjavítási munkákat, de ez nem oldotta meg a beázást.
Véleményem szerint, egy enyhén lejtős faszerkezetű nyeregtető, zsindely fedéssel
ellátva jelentené a végleges megoldást, amelynek a becsült költsége, az „Építőipari
költségbecslési segédlet 2015” alapján:
4.1.14 tétel tartalma: maximum 55 fok hajlású, egyszerű kialakítású nyeregtető,
helyszínen készített ácsszerkezettel (fedélszék, lécezés illetve deszkázat) láng
és gombamentesítéssel, alátét és páraáteresztő fólia terítéssel, héjazat készítést
gerincfedéssel, pontszellőzőkkel, hófogókkal, tegola bitumenes zsindelyfedéssel
12.000 Ft/m². A tető becsült költsége: 830 x 12 = 9.960 eFt
Fövenyes úti telephely tetőfedés költségbecslése:

9.960 eFt

1.5 Békéscsaba, Deák Ferenc utcai épület
Akadálymentesítés, szigetelés, festés
1.6 Békéscsaba, Kazinczy utcai épület
Tetőfedés, lábazat, parketta javítás
1.7 Békéscsaba, Kossuth utcai épület
Épület teljes felújítása
1.8 Békéscsaba, Mokry utcai épület
Nyílászárók festése, vakolat javítás
1.9 Békéscsaba, Orosházi úti épület
Épület teljes felújítása

800 eFt

2.800 eFt

15.736 eFt

2.800 eFt

49.368 eFt

1.10
Békéscsaba, Sarkantyú utcai épület
Épület felújítása

650 eFt

2. Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
2.1 Békéscsaba, Fövenyes utcai épület
A Fövenyes úti telephely tetőszerkezet felújítási költsége megegyezik, a BKESzKp-nál
leírtakkal
2.2 Békéscsaba, Bartók Béla 24. telephely
A Bartók Béla úti telephely felújítását és karbantartását jelenleg Békéscsaba MJV
Önkormányzata végzi pályázati forrásokból
2.3 Békéscsaba, Gyár utcai Hajléktalan szálló
Az Intézmény a Hajléktalan szálló felújítását nem tervezi, mivel a működési
engedélyhez szükséges legfontosabb munkákat elvégeztette.
3. Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona
3.1 Zárlatos térvilágítás javítása
3.2 Épület szükséges felújítási és karbantartási munkái

302 eFt
16.942 eFt

2

Határozati javaslat:
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa elfogadja, a Társulás vagyonkezelésébe átvett ingatlanok felújítására és
karbantartására tett javaslatot.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2015. szeptember 22.

Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke
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5600 Békéscsaba, Andrássy út 18/C-1em.1., tel: 30/214-8061, e-mail: fajzi@t-online.hu

Békéscsaba, Ady Endre utcai Idősek Otthona
Karbantartási és felújítási javaslat
KÖLTSÉGBECSLÉSE
Készült a 2014.11.24.-i Állapot Felmérés alapján.

1.

2

Munka megnevezése

Mennyiség

Fajlagos
nettó
becsült
költség

Becsült
nettó
költség

Burkolati hibák javítása

8282

6500

533000

1

800000

800 000

200

4200

840000

180

4980

896400

1
32

15000
3800

15000
121600

a meglévő, törött burkolati rész felszedése, új burkolat
lefektetése, ragasztása, fugázása
A kerékpár tárolónál a hibás vízelvezetés
megoldása
5 méter csapadékvíz elvezető folyóka és 2 m3-es
szikkasztó akna létesítése. A lejtési viszonyok
korrigálása az érintett területen.
Külső kiselemes burkolat helyreállítása.

3

4

5.
6.

Csatorna javítása
Állványozás
A meglévő cserép sok helyen átvezeti a vizet az
ereszcsatorna felett. A meglévő ereszcsatorna egyedi
kialakítású, négyzetes keresztmetszetű. Ezek helyre
illesztése, javítása, a bádogozás szükség szerinti
pótlása és néhány elem cseréje indokolt.
+ (Az északi oldalon a 2 méter lifegő bádoglemez
helyreállítása.)
Külső faburkolatok festése
Guruló állvány használata. A teljes felület átcsiszolása,
félolaj alapozás és egy réteg UV álló vékonylazúr
(MILESI) festése
Konyhai mosogató szennyvíz bekötése
Lábazati vakolat javítása
A felázott lábazati vakolat leverése, fugák kitisztítása
Vakolat helyreállítása
• Eurosan VS gúzolás
• Eurosan EP • SiliconTOP szilikonfesték

7.
8.

9.

Fa nyílászárók festése
Az irodai részen lévő fa nyílászáró
átcsiszolása, egy réteg festés
A padláson a szellőző berendezés hőszigetelésének
javítása
A meglévő rossz hőszigetelés eltávolítása.
Ásványgyapot paplannal való pótlás, annak rögzítése
A meglévő nyílászárók illesztési hibáinak javítása
8 db ajtó, 20 db ablak javítása, beállítása, hibás tömítés
pótlása, szúnyogháló rögzítése

145

2980

432100

1

150000

150000

28

8500

238000

Összesen nettó
27 % ÁFA
Összesen bruttó

4026100
1087047
5113147

Békéscsaba, 2015. szeptember 2.

……………………………………..
Fajzi Tamás
építész

5600 Békéscsaba, Andrássy út 18/C-1em.1., tel: 30/214-8061, e-mail: fajzi@t-online.hu

Békéscsaba, Csaba utca 3. szám alatti Idősek Otthona
Felújításának Tervezői Költségbecslése
A Csaba utcai Idősek Otthona épülete felújításra szorul. Az idősek otthoni funkció ellátására csak
korlátozottan megfelelő az épület jelenlegi állapotában.
Helyzetleírás:
Az épület állapotát a 2015.02.24.-én kelt állapot felmérési leírásomban bemutattam. A lényeg az,
hogy a jelenlegi épületszerkezetek közül csak a tartószerkezetre lehet azt mondani, hogy külső
szemrevételezés alapján megfelel a rendeltetésének. A többi szerkezeti elem, a szigetelésektől
kezdve a nyílászárókon át az épületgépészetig, minden felújításra, lényegében cserére szorul. Nem
beszélve az épület alaprajzi elrendezéséről, a függőleges akadálymentes közlekedést segítő lift
hiányáról.
Megfontolandó kérdés, hogy ezt az amúgy építészetileg értékes épületet lehetne-e másra használni.
Az sem elhanyagolható szempont, hogy az épület eredendően is az idős nyugdíjasoknak épült. Igaz,
egykor feltehetőleg nagyobb telekkel rendelkezett, mint most. Jelenleg alig van parkosított terület az
épülethez.
Jelen tervezői költségbecslésben azt gondoljuk, hogy az épület teljes felújítása, komplex
akadálymentesítése közel annyiba kerülne, mintha egy új épületet kéne felépíteni.
1 m2 alapterület becsült felújítási költsége mintegy nettó 180(eFt). A mintegy 500 m2-es épület
felújítási költsége a következő lenne a tervezői költségbecslés szerint:
Költségbecslés:
Bekerülési költség
2
500 m alapterület
90 000 000
felújítási költsége
nettó
Terezési és
5 400 000
lebonyolítási díj (5+1)%
Beruházás összesen
95 400 000
nettó
27% ÁFA
25 758 000
Bruttó becsült
121 158 000
beruházási költség:

Békéscsaba, 2015. szeptember 1.

....................................................
Fajzi Tamás
építész

5600 Békéscsaba, Andrássy út 18/C-1em.1., tel: 30/214-8061, e-mail: fajzi@t-online.hu

Címzett:
Békéscsabai Kistérségi Egesített Szociális Központ
Központ székhelye: 5600 Békéscsaba, Ady Endre utca 3034
Bátori Zsuzsanna mb. igazgatónő részére

Tárgy:
Csabaszabadi nyugdíjas ház – tetőszerkezete

Tisztelt Igazgató nő!

A Csabaszabadi, Apáczai u. 2. szám alatti Nyugdíjasok nappali klubja épület tetőszerkezetének állapotát vizsgáltam meg
a Békéscsabai Kistérségi Egesített Szociális Központ felkérése alapján . Megállapítottam, hogy a tető több szempontból nem
felel meg az elvárható követelményeknek.
Az épület tulajdonos önkormányzat részéről polgármester asszony adott felvilágosítást az épület ill. a tető építésének
történetéről. Elmondása alapján a szóban forgó tető 1997-1998 között épült, helyi összefogással.
A helyszíni bejárás során megállapítottam, hogy a tető héjazata mázas sajtolt cserép még abból a szériából, amelyik
közül sok cserépnek lepattogzik a máza. Az ekkortájt készült cserepeknél ez sajnos típushiba volt, mely az akkori agyag
őrlési technológia nem megfelelő voltára vezethető vissza.
Az alkalmazott cseréplécek sok helyen nem megfelelő minőségűek, az egyik sarkuknál gyakran anyaghiányosak,
elvékonyodnak. Ezért, valamint az 1,00 métert meghaladó szarufa kiosztás miatt behajlik a cserép a szarufák között.
A tetőtérben lévő állószékek székoszlopairól hiányzik a könyökfa, emiatt a derékszelemen behajolhat. A látható helyen a
talpszelemen mérete 10/10-es volt, ami alulméretezett.
A szarufák ép anyagúak, azonban a tapasztalt szerkezeti hibák miatt elmozdultak helyükről, ezzel megemelve a cserép
héjazatot. Így átlátható hézagok jöttek létre a cserepek között, amin a csapadékvíz bejut a tetőre.
A bádogos szerkezetek sok helyen hiányosak, A szegélyeknél gyakran nincs horganyzott acél elem, ami a beázásoknak
elsődleges okozója. A függőleges csapadék levezetés helyett vízköpős megoldás van, ami szél esetén áztatja a falat.
A tető hibája folyamatosan rontja az alatta lévő értékes épületszerkezetet. Kijavítása azért lenne fontos, hogy tovább ne
ázzanak a nyugdíjas ház helyiségei, mert ez egyre drágábbá teszi majd a felújítást.
A felújítás során le kell szedni a cserepeket, cseréplécet. A meglévő tetőszerkezetet könyök fákkal és a szelemenek
megfelelő alátámasztásával stabilizálni kell. Ki kell egyenlíteni a hullámos tetősíkot a szarufák mellé szegezett pallókkal. Új
cseréplécezés készül, valamint új tetőhéjazat. A cserepek lehetnek jó minőségű bontott cserepek is, mivel jelenleg három
típusú cserép található az épületen, ami esztétikailag zavaró.
A kiugró épületrészt korcolt lemezfedéssel kell lefedni. Teljesen új horganyzott acél bádogos szerkezeteket kell készíteni.
A felújításnál célszerű a víz áztatta falakat lefesteni.
A fenti felújítás becsült összege mintegy nettó 3 millió forint.

Békéscsaba, 2015. március 10.
Tisztelettel:

…………………………………
Fajzi Tamás
ügyvezető

5600 Békéscsaba, Andrássy út 18/C-1em.1., tel: 30/214-8061, e-mail: fajzi@t-online.hu

Csabaszabadi Idősek Klubja
Tertőfelújítás Költségbecslése
A költségbecslés a 2015. március 10.-i, a helyszíni szemle tanulságait tartalmazó levélben
leírt hiányosságok kijavításának munkálatait tartalmazza.

Költségbecslés:

A cserepezés és cseréplécezés
lebontása, a fedélszerkezet
teljes körű javítása, szerkezeti
elemek 30 %-os pótlása, a
faanyag gomba és
rovarmentesítése,
páraáteresztő tetőfólia,
ellenléc, cserépléc és újra
cserepezés a meglévő cserepek
felhasználásával, 20%-os
pótlásával
Tervezés és műszaki ellenőrzés
költsége (4+1)%
Összes nettó költség
27 % ÁFA
Összes költség

Mennyisége
(m2)

egységára

530

16000

Becsült
nettó
költsége
8480000

424 000

8 904 000
2 404 080
11 308 080

Békéscsaba, 2015. szeptember 1.

…………………………………………………………….
Fajzi Tamás
építészmérnök
É-04 0034

5600 Békéscsaba, Andrássy út 18/C-1em.1., tel: 30/214-8061, e-mail: fajzi@t-online.hu

Fövenyes utcai épület - tető szigetelés felújítása
Tervezői költségbecslés
A meglévő tető oxidbitumenes szigetelése rossz állapotban van, az ott lévő vastaglemez fokozatosan
megy tönkre. A helyenkénti javítás csak elodázza a tető szigetelés teljes felújítását. A vízszigetelés
cseréje előbb-utóbb elkerülhetetlen. Ha már készül új szigetelés, most van alkalom a tető
hőszigetelésének növelésére. 10 cm vastag hőszigetelő lemez elhelyezése célszerű, ami a későbbi fal
és nyílászáró szigetelés részeként csökkenteni fogja az épület fűtési költségét.
A “H” alakú épület két nagyobb tömbből áll. Mindegyik egység mintegy 400 m2 alapterületű. Az
egységeket összekötő folyosó alapterülete mintegy 50 m2. A 850 m2-es teljes tetőfelületet egyszerre
célszerű felújítani.
A Békés-Kas Kft-nél Fodré Imre épületszigetelési szakmérnökkel konzultáltam az elvégzendő
munkákkal kapcsolatban. Előzetes számítások szerint 10 cm-es kiegészítő hőszigeteléssel és új PVC
vízszigeteléssel, új attika lezárással mintegy nettó 8 millió forint körüli összegbe kerülne a teljes tető
felújítása. Pontosabb költségvetést csak a tető részletes felmérése után tudok készíteni.
Költségbecslés:

A tető szigetelés nettó
kivitelezői költsége
Tervezés és műszaki
ellenőrzés költsége
(4+1)%
Összes nettó költség
27 % ÁFA
Összes költség

Ft
8 000 000
400 000

8 400 000
2 268 000
10 668 000

Békéscsaba, 2015. szeptember 1.
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Fajzi Tamás
építészmérnök
É-04 0034

5600 Békéscsaba, Andrássy út 18/C-1em.1., tel: 30/214-8061, e-mail: fajzi@t-online.hu

Békéscsaba, Deák Utcai Idősek Klubja
Békéscsaba, Deák u.3.

Épület felújításának tervezői költségbecslése
A Deák Utcai Idősek Klubja épülete Békéscsaba egyik legszebb utcájában található. Az épület egy
jómódú polgár háza lehetett, ami a két világháború között épült. Szecessziós jellegű vakolatdíszek
vannak a homlokzaton. Összességében jó állapotban van az épület, de néhány hiányosság, hiba azért
található. Az épület alaprajzi elrendezése szintén jó.
Helyzetleírás:
Nincs megvalósítva az épület akadálymentessége.
A létesítmény tartószerkezetileg jó állapotban van. Nem láthatók rajta komolyabb repedések.
A tetőszerkezet aránylag jó állapotban van, nem láthatók a cserépfedési egyenetlenségek.
A külső és belső nyílászárók többsége még eredeti. Ebből adódóan vannak záródási problémák, de
sok helyen megvannak még az eredeti réz kilincsek is, amikre vigyázni kell. Célszerű lenne tömítő
profilokkal ellátni az ablakokat, valamint a belső üvegezést 3-8-3-as hőszigetelő üvegre cserélni.
Másik, drágább, de épületszerkezetileg jobb megoldás lehetne, hogy a teljes belső ablakrészt
kicserélnénk hőszigetelő üvegezésű ablakra.
A belső ajtók eredetiek, jó állapotban, csak átfesteni kell.
Az iroda a régi beüvegezett veranda helyén van. Itt igazán rossz a helyzet, mert egyrétegű üvegezésű
az ablak, ahol télen kell tartózkodni az ott dolgozónak. Ezt az ablakot haladéktalanul ki kell cserélni.
A külső vakolatok és festés jó állapotban vannak, noha egy külső festésnél célszerű lenne színterv
szerinti helyreállítás, hogy még jobban megmutatkozhasson az épület eredeti szépsége.
A lábazat terméskő, néhol nem túl szép cementhabarcsos javításokkal.
A cserepeken és a tetőszerkezeten nem látszik hiba.
A teraszok burkolata megfelelő.
A falazott kerítésben lévő fa festése lepattogzott, át kell festeni.
A belső útburkolatoknál a kis és nagy kockakövek még megvannak, amikre szintén vigyázni kell.
A belső vakolatok jó állapotban vannak. Ez alól kivétel a fekete mosogató és a konyhai előtér, ahol
penészfoltok jelentek meg. Ezek javítása rövid távon penészölő spray-vel lehetséges, hosszabb távon
a szerkezetben lévő hőhíd megszüntetése külső hőszigetelő anyag beépítésével oldható meg.
A villanyhálózat és a fűtési rendszer jó állapotban van.
Összegzés: Az épület megfelelő állapotú. Az irodai nyílászáró cseréje indokolt, valamint a kerti kapu
és a többi külső nyílászáró tömítése és festése megoldandó.
Költségbecslés:
A fenti munkálatok becsült költsége 800 000 Ft.
Békéscsaba, 2015. szeptember 1.

....................................................
Fajzi Tamás
építész

5600 Békéscsaba, Andrássy út 18/C-1em.1., tel: 30/214-8061, e-mail: fajzi@t-online.hu

Békéscsaba, Kazinczy Utcai 50 FH-es Időskorúak Napközi Otthona és Házi Gondozási Körzet
Békéscsaba, Kazinczy u. 4.

Épület felújításának tervezői költségbecslése
A Kazinczy utcai létesítményt egy utcára merőleges gerincű polgárházból alakították ki.
Összességében jó állapotban van az épület, de néhány hiányosság, hiba azért található benne. Az
épület alaprajzi elrendezése szintén jónak mondható.
Helyzetleírás:
Az épület akadálymentes, kiépült egy rámpa az északi oldalon.
A létesítmény tartószerkezetileg aránylag jó állapotban van. Nem láthatók rajta komolyabb
repedések, de egy hajszálrepedést lehet látni az egyik kis ablak sarkából ferdén lefelé kiindulva. Ez
némi alapsüllyedést jelez, azonban ennek mértéke még nem olyan jelentős, hogy azonnali
beavatkozást igényeljen. Minden esetre időszakonként ajánlatos figyelni a repedéseket, amennyiben
tágulnak, statikus szakvélemény válik szükségessé.
A tetőszerkezet aránylag jó állapotban van, de cserepek rögzítései nem mindenhol jók. Ezért
időnként elmozdul egy-egy cserép, ami beázáshoz vezet. Szintén hibás a télikert fedése, mert itt is
beázik a tető nagy esőknél.
A külső és belső nyílászárók többsége aránylag jó állapotban van.
A külső vakolatok és a festések többségében jelenleg még jó állapotban vannak, azonban a kisebb
javítási munkákat célszerű elvégezni.
A lábazat vakolt. Mivel a szigetelés síkja a lábazat felső részénél van, a szigetelés alatti rész sok
helyen lefagyott, néhol még a tégla is kilátszik. A lépcső és a lábazat közötti résznél szintén le van
fagyva a vakolat.
A falazott kerítés kapuja szorul, illeszteni és javítani kell.
A belső útburkolatok jó állapotban vannak.
Az belső vakolatok jó állapotban vannak.
A ragasztott parketta több helyen feljött, mozog, nagy rések vannak közte. Célszerű felszedni a hibás
helyeken és újrarakni. Ez után fel kell csiszolni és újra kell lakkozni a parkettát.
A villanyhálózat és a fűtési rendszer jó állapotban van. A csillárokban lévő izzós világítás nem
energiatakarékos. Ezeket ki kell cserélni korszerű E 21-es vagy E14-es foglalatú LED-es égőkre.
Összegzés: Az épület megfelelő állapotú. A tetőfedések, lábazat és parketta javítása munkálatokat
javaslom elvégezni.
Költségbecslés:
A fenti munkálatok becsült költsége mintegy 2 800 000 Ft. A szükséges munkák pontos felmérése
után lehet meghatározni a felújítási munkák tényleges költségét, ami eltérhet a becsült értéktől.
Békéscsaba, 2015. szeptember 1.

....................................................
Fajzi Tamás
építész

5600 Békéscsaba, Andrássy út 18/C-1em.1., tel: 30/214-8061, e-mail: fajzi@t-online.hu

Békéscsaba, Kossuth utcai Idősek Klubja út Békéscsaba, VII. ker. Kossuth u. 2.sz.
Felújításának Tervezői Költségbecslése

A Kossuth utcai Idősek Klubja épület felújításra szorul. Az épület alapterülete kicsi, a szükséges
funkciókat, mint az ebédeltetést és a nappali foglalkozatást csak szűkített formában tudja ellátni.
Maga az épület egy régi parasztház átalakítgatásából jött létre, a van olyan fala is, ahol vályog
lábazat látszik. Mindezek ellenére nem akar összedőlni az épület, nincs közvetlen veszélyhelyzet.
A múlt évben megtörtént az épület részleges akadálymentesítése, akadálymentes WC és tusoló lett
kialakítva, valamint egy rámpa használatával kerekesszékkel is be lehet jutni a klubba.

Helyzetleírás:
Az épület tartószerkezetileg kívánni valókat hagy maga után. Vegyes szerkezetű falai vannak, a
téglából és a vályogból. A vályogfal alatt csak kis mélységű téglaalap van.
A tetőszerkezet szarufái vegyesek, egy részük korhadtak vagy szúrágott.
A többi épületszerkezeti elem is szinte kivétel nélkül elavult, felújításra szorul.
A fa nyílászáró szerkezetek vasalatai több helyen rosszak, a szárnyak deformálódtak.
A nyílászárók és a falak hőtechnikai szempontból nem felelnek meg a mai energetikai
követelményeknek.
A külső vakolatok rossz állapotban vannak, a fal foltos, helyenként lemállott a vakolat.
A lábazatról több helyen lejött a vakolat, kilátszik a tégla. Az utcai homlokzatnál vályog lábazat kissé
alámosódott.
A cserepek sajtolt csabai agyagcserepek. A vápában és a kémények körül hanyagul van bevágva,
nincsenek rögzítve rendesen. Ezért gyakran le-le csúszik egy cserép, ami beázási gondot okoz.
A teraszok feletti előtető műanyag hullámlemezből készült, ideiglenes megoldásnak tűnik.
A falazott kerítését lefedő beton feddlapnak nincs vízorra, ezért a falra csorgó víz teljes mértékben
tönkretette a vakolatot.
Az épület körüli beton járda néhány helyen befelé, a fal irányába vezeti a vizet.
A kerítés vasalata rozsdás.
A belső burkolatok kopottak, régiesek, a fugák el vannak szennyeződve. A belső ajtók
működőképesek.

A belső vakolatok aránylag jó állapotban vannak.
A villanyhálózat elavult, itt is alumínium kábelek lettek beépítve. A fűtési rendszer parapet
konvektoros, elavult, nagyon rossz hatásfokkal üzemeltethető.

Összegzés: Az épület teljeskörű felújítása vagy bontás utáni újjá építése előbb-utóbb elkerülhetetlen.
Ha felújításra kerülne sor, a felújítást össze célszerű kötni az épület energetikai megújításával, mely
kiterjed a fűtési és világítási rendszerre, az épület hőszigetelésére, új nyílászárók beépítésére. A
jelentős felújítási költséget követően jelentősen lecsökkenhet az épület energia felhasználása.

Jelen tervezői költségbecslésben az épület teljes felújítása, energetikai korszerűsítése van becsülve. A
költségbecslés fajlagos becsült felújítási költségen alapul, melytől akár jelentősebb eltérések is
lehetnek a pontos munkálatok meghatározása során.
1 m2 alapterület becsült felújítási költsége mintegy nettó 140(eFt). A mintegy 100 m2-es épület
felújítási költsége a következő lenne a tervezői költségbecslés szerint:
Költségbecslés:

Felújítási munkák

fajlagos nettó
felújítási költség
140 000

Terezési és
lebonyolítási díj (7+1)%
Beruházás összesen
nettó
27% ÁFA
Bruttó becsült
komplex beruházási
költség:

Alapterület
81,95

Felújítási
nettó költség
11 473 000
917 840
12 390 840
3 345 527
15 736 367

A komplex felújításból itt is ki lehet ragadni részelemeket, amelyek megvalósítása elkülönülten is
lehetséges. Így akár kisebb összeg rendelkezésre állása esetén is lehetséges elkezdeni a felújítási
munkát.
Békéscsaba, 2015. szeptember 1.

....................................................
Fajzi Tamás
építész

5600 Békéscsaba, Andrássy út 18/C-1em.1., tel: 30/214-8061, e-mail: fajzi@t-online.hu

Békéscsaba, Mokry utcai Idősek Klubja
Békéscsaba, Mokry u.14.

Épület felújításának tervezői költségbecslése

Helyzetleírás:
A létesítmény tartószerkezetileg jó állapotban van. Nem láthatók rajta komolyabb repedések.
A tetőszerkezet is aránylag jó állapotban van, de cserepek rögzítései nem mindenhol jók.
Hőtechnikai szempontból az épület felújításra szorul, mivel az ablakok nagyobb része régi, tessauer
típusú ablak és ajtó.
A tessauer ablakokat és ajtókat le kell mázolni, a hibáz záródásokat ki kell javítani. Javasolt
felragasztható tömítő szalaggal ellátni a nyílászárókat.
A külső vakolatok és a festések többségében jelenleg még jó állapotban vannak, azonban a kisebb
javítási munkákat célszerű elvégezni a lábazat közeli helyeken.
A lábazat vakolt. Mivel a szigetelés síkja a lábazat felső részénél van, a szigetelés alatti rész sok
helyen lefagyott, néhol még a tégla is kilátszik. A lépcső és a lábazat közötti résznél szintén le van
fagyva a vakolat.
A belső útburkolatok jó állapotban vannak.
Az belső vakolatok jó állapotban vannak.
A villanyhálózat és a fűtési rendszer megfelelő állapotban van.
Összegzés: Az épület összességében megfelelő állapotú. Javasolt a közeljövőben egy teljes körű
épületszigetelést végezni, de ezt inkább egy későbbi pályázat részeként lehetne megvalósítani. A
nyílászárók festését és a külső vakolatjavításokat és ezek festését célszerű elvégezni.
Költségbecslés:
A fenti munkálatok becsült költsége mintegy 500 000 Ft.
A szükséges munkák pontos felmérése után lehet meghatározni a felújítási munkák tényleges
költségét, ami eltérhet a becsült értéktől.
Békéscsaba, 2015. szeptember 1.

....................................................
Fajzi Tamás
építész

5600 Békéscsaba, Andrássy út 18/C-1em.1., tel: 30/214-8061, e-mail: fajzi@t-online.hu

Békéscsaba, Orosházi út 94-96 szám alatti Idősek Napközi Otthona
Felújításának Tervezői Költségbecslése

Az Orosházi úti utcai Idősek Otthona épülete felújításra szorul. Az épület alaprajzi elrendezése jó, a
terveket mintegy 25 évvel ezelőtt Békefalvi András építész készítette. Az épület felhasználja a csabai
népi építészet motívumkincsét, ezért megőrzése és karbantartása különösen fontos.

Helyzetleírás:
Az épület tartószerkezetileg jó állapotban van. Nem láthatók rajta a fal megsüllyedéséből eredő
repedések.
A tetőszerkezet is szerkezetileg rendben van.
A többi épületszerkezeti elem azonban szinte kivétel nélkül elavult, felújításra szorul.
A fa nyílászáró szerkezetek vasalatai több helyen rosszak, néhány ablakot nem lehet nyitni.
A nyílászárók és a falak hőtechnikai szempontból nem felelnek meg a mai energetikai
követelményeknek.
A külső vakolatok rendkívül rossz állapotban vannak, a műanyag alapú homlokzati festék le van
peregve.
A lábazat sok helyen le van fagyva a felázások miatt.
A mázas cserepekről, amelyek még a régi agyagőrlési technológiával készültek, sok helyen
lepattogzott a máz, foltos lett.
A teraszok burkolata fel van fagyva.
A falazott kerítését lefedő beton feddlapnak nincs vízorra, ezért a falra csorgó víz teljes mértékben
tönkretette a vakolatot.
A belső burkolatok kopottak, régiesek, a fugák el vannak szennyeződve. A belső ajtók
működőképesek, de elsősorban a tokszerkezetük kopott.
A belső vakolatok jó állapotban vannak.
A villanyhálózat elavult, valószínűleg alumínium kábelek lettek beépítve. A fűtési rendszer radiátoros,
szintén elavult, de komoly energia felhasználás mellett üzemképes állapotban van.

Összegzés: Az épület teljeskörű felújítása előbb-utóbb elkerülhetetlen. A felújítást össze célszerű
kötni az épület energetikai megújításával, mely kiterjed a fűtési és világítási rendszerre, az épület
hőszigetelésére, új nyílászárók beépítésére, esetleges napelemes és hőszivattyús technológia
felhasználására. A jelentős felújítási költséget követően jelentősen lecsökkenhet az épület energia
felhasználása.

Jelen tervezői költségbecslésben az épület teljes felújítása, energetikai van becsülve. A költségbecslés
fajlagos becsült felújítási költségen alapul, melytől akár jelentősebb eltérések is lehetnek a pontos
munkálatok meghatározása során.
1 m2 alapterület becsült felújítási költsége mintegy nettó 110(eFt). A mintegy 408 m2-es épület
felújítási költsége a következő lenne a tervezői költségbecslés szerint:
Költségbecslés:

Felújítási munkák

fajlagos nettó
felújítási költség
110 000

Terezési és
lebonyolítási díj (5+1)%
Beruházás összesen
nettó
27% ÁFA
Bruttó becsült
komplex beruházási
költség:

Alapterület
408

Felújítási
nettó költség
44 880 000
2 244 000
47 124 000
12 723 480
49 368 000

A komplex felújításból ki lehet ragadni részelemeket, amelyek megvalósítása elkülönülten is
lehetséges. Így akár kisebb összeg rendelkezésre állása esetén is lehetséges elkezdeni a felújítási
munkát.
Békéscsaba, 2015. szeptember 1.

....................................................
Fajzi Tamás
építész

5600 Békéscsaba, Andrássy út 18/C-1em.1., tel: 30/214-8061, e-mail: fajzi@t-online.hu

Békéscsaba, Sarkantyú Utcai Idősek Klubja
Békéscsaba, Sarkantyú u.2.

Felújításának Tervezői Költségbecslése
Az Sarkantyú Utcai Idősek Klubja épülete jó állapotban van. A nemrégen átépített és felújított
épület jól szolgálja az idős generációt. Az épület alaprajzi elrendezése szintén jó.
Helyzetleírás:
Az épület tartószerkezetileg jó állapotban van. Nem láthatók rajta a fal esetleges megsüllyedéséből
eredő repedések.
A tetőszerkezet jó állapotban van.
A műanyag nyílászárók újszerűek, jól nyithatóak. Az udvar felőli oldalon a szúnyoghálók le vannak
szakadva a tokszerkezetről, ezt vissza kell illeszteni és rögzíteni kell.
A külső vakolatok és festés jó állapotban vannak. Egyedül a hátsó ételbeszállítási ajtó mellett van
leesve a varok vakolat.
A lábazat szerencsére jó állapotban van.
A cserepeken és a tetőszerkezeten nem látszik hiba.
A teraszok burkolata megfelelő.
A falazott kerítésben lévő fa kapu ki lett javítva, de ottlétünkkor még nem lett lefestve.
A belső burkolatok újszerűek. Azonban a tusoló csempe alatti kenhető szigetelése sérülhetett, mivel
a mögötte lévő falszerkezet vizesedik. Javasolt új kenhető szigetelést felvinni a falra, és
újracsempézni a sérült területet.
A belső ajtók működőképesek.
A belső vakolatok jó állapotban vannak. Ez alól kivétel a fekete mosogató és a konyhai előtér, ahol
penészfoltok jelentek meg. Ezek javítása rövid távon penészölő spray-vel lehetséges, hosszabb távon
a szerkezetben lévő hőhíd megszüntetése külső hőszigetelő anyag beépítésével oldható meg.
A villanyhálózat és a fűtési rendszer jó állapotban van.
Összegzés: Az épület újszerű állapotú. A kisebb hiányosságok kijavítása javasolt.
Költségbecslés:
A hőhíd kijavítása és a tusoló vízszigetelésének újraépítése, csempézése mintegy 650 000 Ft
költséget jelenthet.

Békéscsaba, 2015. szeptember 1.

....................................................
Fajzi Tamás
építész

Munkalap1

Árajánlat
Tárgy:

Békéscsabai Életfa, zárlatos térvilágítás javításról

A térvilágítás problémája:
A főelosztó szekrényből kiinduló térvilágitás kábelek sérültek így zárlatot okoznak
Ez a probléma nem oldható meg kábelcserével mert az a térburkolat felbontása és visszarakása igen jelentős
költséggel járna
Ezért a javaslatunk következő:
Három kört érint a probléma
Ezt a három kört önállóan de különböző helyről táplálnák meg és önálló vezérlést kapnának
Ebben ugyanúgy szerepelne alkonykapcsoló,kézi -aut üzem.
anyagszükséglet:
mbcu5x2,5
alkonykapcs
kiselosztó kapcsolóval
egyéb anyag

150m
3db
3db

anyagdíj:
munkadíj:
összesen:

nettó
ÁFA
bruttó

158 600,00 Ft
144 000,00 Ft
302 600,00 Ft
81 702,00 Ft
384 302,00 Ft

Köszönjük a megkeresésüket!

Békécsaba, 2015. 09. 02.

Tisztelettel:
Dinya Béla
Tel: +36 30-218 5669

Rébeli-Szabó Attila
+36- 30- 3600 767

Bm-i Kistérs. Életfa. Id. Otthona:
Megjegyzés:
Az intézmény térvilágítási problémái kb. 4 évvel ezelőtt kezdődtek. Eleinte, csak csapadékosabb időjárás esetén
volt feszültség kimaradás, amelyet egy szakasz kábelcserével megoldottunk. Azóta tovább fokozódtak a
meghibásodások. A három fázisos rendszer fokozatosan egy fázisra lett terhelve, majd újabb kábelzárlatok miatt a
térvilágítás használhatatlan, kb másfél éve.

Oldal 1

5600 Békéscsaba, Andrássy út 18/C-1em.1., tel: 30/214-8061, e-mail: fajzi@t-online.hu

Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona

tervezett felújítási és karbantartási munkák 2015.09
Költségbecslés

Munkák megnevezése:
Külső fa nyílászárók, zsalugáterek és
1 szúnyoghálók festése:
a régi felület csiszolása,

felület
(m2)

Fajlagos
költség
(Ft)

A munka
nettó
költsége(Ft)

1 921

3 100

5 955 100

746

4 100

3 058 600

121

5 800

701 800

648

3 150

2 041 200

félolaj alapozás, Milesi vékonylazúr festés
2 Külső fafelületek festése:

állványozás és alpinista technológia
a régi felület csiszolása,
félolaj alapozás, Milesi vékonylazúr festés

3 Lábazat javítása

A 365 m2-en 30 %-nyi lábazati vakolat
felázott. Lábazati vakolat leverése, fugák
kitisztítása, portalanítás
tapadóhíd felvitele
Vakolat helyreállítása lélegző mozaik
vakolattal
4 Terasz oldalfal javítása

A 72 db megrongálódott terasz
elválasztófal javítása,
felázott vakolat leverése, fugák
kitisztítása, portalanítás
tapadóhíd felvitele
Vakolat és festés helyreállítása
Takaróléc elhelyezése és festése
kétoldalon a kialakított dilatációnál

5 Teraszok kiselemes burkolatának javítása

Meglévő kiselemes térburkolat és
ágyazatuk felszedése a vizesedett falak
mentén. Ez a 706 m2 terasz 50 %-át érinti.
Az aljzatbeton lejtésének korrekciója
vékony betonjavító anyaggal. Az
esetlegesen hiányzó függőleges
vízszigetelési felhajlítás pótlása. A terasz
burkolatának visszaépítése.
6 Folyosók tisztasági festése
Diszperziós festés műanyag bázisú vizesdiszperziós fehér vagy gyárilag színezett
festékkel, új vagy régi lekapart,
előkészített alapfelületen, vakolaton, egy
rétegben, tagolatlan sima felületen
Diszperzit belső falfesték, fehér 100,

353

3 250

1 147 250

1 247

350

436 450

A beruházás nettő összköltsége

13 340 400

27 % ÁFA

3 601 908

A beruházás bruttó költsége

16 942 308

Békéscsaba, 2015. szeptember 01.

Fajzi Tamás
építészmérnök
É1-04-0034

1.számú melléklet

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott
Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ tekintetében
megállapított intézményi térítési díjak
Hajléktalanok Átmeneti Szállásaintézményi térítési díj:
1 – 40.000,- Ft jövedelemig:

170,- Ft/fő/nap 5.100,- Ft/fő/hó

40.001 - 57.000,- Ft jövedelemig:

340,- Ft/fő/nap 10.200,- Ft/fő/hó

57.001,- Ft jövedelem felett:

510,- Ft/fő/nap 15.300,- Ft/fő/hó

Nappali Melegedőintézményi térítési díj: 0- Ft/ fő/ nap
A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 0,- Ft, az 1993. évi III. tv. 115/A.
§(1) bekezdés f) pontja alapján térítésmentesen kell biztosítani.

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740

Előterjesztés a Társulási Tanács 2014. szeptember 22–i ülésére
az 3. sz. napirendhez
Tárgy: A Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Hajléktalanok
Átmeneti Szállása, illetve Nappali Melegedője tekintetében, az intézményi térítési díjak
megállapítása.
Előterjesztő: Szarvas Péter TT elnök
Előkészítő: Gregorné Práth Szilvia intézményvezető
Véleményező: Társulás Pénzügyi Bizottsága
Döntéshozatal módja : egyszerű többség
Tisztelt Társulási Tanács!
A Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központintegrált intézményként
működik, a Hajléktalanok Átmeneti Szállása és a Nappali Melegedő különálló szervezeti
egységként működik a Gyár út 16. szám alatti telephelyen.
A Hajléktalanok Átmeneti Szállása30 férőhelyen, míg a nappali melegedő 20 férőhelyen nyújt
ellátást.
A Társulás 2015. március hó 24. napján tárgyalta a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ, Hajléktalanok Átmeneti Szállása, illetve a Nappali Melegedő
tekintetében, az intézményi térítési díjak megállapítását.
A nappali melegedő szolgáltatásait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló III.
törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 115/A. § (1) bekezdés f) pontja alapján térítésmentesen
kell biztosítani.
Hajléktalanok Átmeneti Szállása tekintetében a következő összegű térítési díjak kerültek
elfogadásra:
1 - 28.500,- Ft jövedelemig: 170,- Ft/fő/nap 5.100,- Ft/fő/hó
28.501 - 57.000,- Ft jövedelemig: 340,- Ft/fő/nap 10.200,- Ft/fő/hó
57.001 - 85.500,- Ft jövedelemig: 510,- Ft/fő/nap 15.300,- Ft/fő/hó
85.501,- Ft jövedelem felett: 680,- Ft/fő/nap 20.400,- Ft/fő/hó.
A szolgáltatási önköltség 3.067,- Ft/nap, az intézményi térítési díjat a megszerzett
jövedelemhez is próbáltuk igazítani, ezért sávosan egyre emelkedő összegben határoztuk meg az
intézményi térítési díjat. A térítési díj megállapítására vonatkozó javaslatunkat az indokolta,
hogy bíztunk abban, hogy a térítési díj emelése arra ösztönzi majd a magasabb jövedelemmel
rendelkező hajléktalan szállón élő ellátottakat, hogy aki munka jövedelemmel rendelkezik
további lépéseket is megtegyen (pl. önmaga gondoskodik a lakhatásáról), annak érdekében, hogy

visszailleszkedjék a társadalomba. A térítési díj fentiekben ismertetett meghatározása, azonban
nem jelentett motivációt és nem a legmagasabb jövedelemmel rendelkezők hagyták el a szállót.
A Hajléktalanok Átmeneti Szállását 6 fő hagyta el,mert nem tudták fizetni a térítési díjat ezek a
kliensek az utcára kerültek. A Nappali Melegedőn igénybe vették a meleg étkeztetést, eddig az
időjárás nem veszélyeztette az életüket, azonban a téli időszakban ez problémát fog jelenteni.
További 5 fő gondolkodik azon, hogy kéri jogviszonyának megszüntetését, mert nem tudják
fizetni a szállódíjat.
A 2015. április 1-től bevezetett új térítési díj alapján a foglalkoztatást helyettesítő támogatással
rendelkezőkön kívül mindenkinek emelkedett a térítési díja minimum a duplájára, ami eddigi
tapasztalataink alapján a díjfizetés azoknál a klienseknél jelent nehézséget, akiknek 28.501 és
40.000 forint között van a jövedelmük.
Az e fölötti jövedelemmel rendelkezők könnyebben át tudtak állni a megnövekedett térítési díjra,
segítségünkkel megtanulták (kisebb-nagyobb sikerrel) újra beosztani a megmaradt pénzüket,
hogy mindenre jusson.
Sajnos az is gyakori a klienseinknél, hogy átmenetileg, vagy akár éveken keresztül is a
jövedelmüket olyan levonások terhelik, amiket a térítési díj megállapításakor a szabályok
értelmében nem tudunk figyelembe venni, így a magasabb sávba kerülnek, magasabb térítési
díjat kötelesek fizetni és a térítési díj kifizetése után, alig marad pénzük a minden napi
megélhetésükre.
A Szoctv. 115. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az intézményi térítési díj év közben egy
alkalommal korrigálható. A térítési díj év közben történő módosítását szükségesnek tartom,
egyrészt megvalósulna a jövedelemarányos teherviselés másrészt a szociális biztonság (az
alapvető szükségletek kielégítése) is biztosítva lenne azáltal, hogy a legrászorultabb kliensek is
igénybe tudnák venni az ellátást.
A fentiekre tekintettel a Hajléktalanok Átmeneti Szállása tekintetében a térítési díjak 2015.
október 1. napjától történő megállapítását az alábbiak szerint javasoljuk a Tisztelt Tanácsnak.
Javaslat a Hajléktalanok Átmeneti Szállása tekintetében a következő összegű térítési díjak
elfogadására:
1 – 40.000,- Ft jövedelemig: 170,- Ft/fő/nap 5.100,- Ft/fő/hó
40.001 - 57.000,- Ft jövedelemig: 340,- Ft/fő/nap 10.200,- Ft/fő/hó
57.001,- Ft jövedelem felett: 510,- Ft/fő/nap 15.300,- Ft/fő/hó

Határozati javaslat:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a
jelen előterjesztés 1. számú mellékletével szó szerint megegyező szöveggel elfogadja a
megállapított intézményi térítési díjakat.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2015. október 1.
Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke

1.számú melléklet
Számla kelte
2014.12.31
2015.02.09
2015.03.09
2015.04.10
2015.05.22
2015.06.18
2015.07.01

Szállító neve
Békéscsabai Városüzemeltetési Kft.
Békéscsabai Városüzemeltetési Kft.
Békéscsabai Városüzemeltetési Kft.
Békéscsabai Városüzemeltetési Kft.
Békéscsabai Városüzemeltetési Kft.
Békéscsabai Városüzemeltetési Kft.
Békéscsabai Városüzemeltetési Kft.

számla száma
33572
34368
35144
35911
36711
37519
38336

vásárolt szolgáltatás
Hulladékszállítás: 2014.12.01-12.31
Hulladékszállítás: 2015.01.01-01.31
Hulladékszállítás: 201502.01-02.28
Hulladékszállítás: 201503.01-03.31
Hulladékszállítás: 2015.04.01-04.30
Hulladékszállítás: 2015.05.01-05.31.
Huddalékszállítás: 2015.06.01-06.30

számla
végösszege
15970
15970
15970
15970
15970
15970
15970
111790

2015.02.19
2015.01.23.
2015.04.08
2015.05.05
2015.06.15
2015.07.09

Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szoc. Központ
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szoc. Központ
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szoc. Központ
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szoc. Központ
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szoc. Központ
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szoc. Központ

vevo15-00235
vevo15-00035
vevo15-00654
vevo15-00872
vevo15-01078
vevo15-01289

Fövenyes u. 2015. 01. havi gázdíj
Fövenyes u.2014.12. havi gázdíj
Fövenyes u. 2015. 03. havi gázdíj
Fövenyes u. 2015. 04. havi gázdíj
Fövenyes u. 2015. 05. havi gázdíj
Fövenyes u. 2015. 06. havi gázdíj

167443
147771
120862
69558
50721
9138
565493

2014.12.31
2015.02.06
2015.03.06
2015.04.09
2015.05.08
2015.06.05
2015.06.05
2015.07.07

MVM Partner Zrt.
MVM Partner Zrt.
MVM Partner Zrt.
MVM Partner Zrt.
MVM Partner Zrt.
MVM Partner Zrt.
MVM Partner Zrt.
MVM Partner Zrt.

239922311114
20623311115
42036311115
63281311115
84343311115
91762311115
104623311115
125141311115

áram: 2014.12.01-12.31
áram: 2015.01.01-01.31
áram: 2015.02.01-04.30
áram: 2015.03.01-05.31
áram: 2015.04.01-04.30
áram: 2014.07.01-2014.12.31
áram: 2015.05.01-07.31
áram: 2015.01.01-08.31

9441
9054
8746
8746
8746
-7129
8746
-4626
41724

2015.01.14
2015.02.20
2015.03.10
2015.04.11
2015.05.12
2015.06.09
2015.07.10

Magyar Telekom Nyrt.
Magyar Telekom Nyrt.
Magyar Telekom Nyrt.
Magyar Telekom Nyrt.
Magyar Telekom Nyrt.
Magyar Telekom Nyrt.
Magyar Telekom Nyrt.

755021811170263000100042
755021811170263000100059
755021811170263000100067
755021811170263000100075
755021811170263000100083
755021811170263000100091
755021811170263000100109

Ktelefon,Kinternet: 2014.12.01-12.31
Ktelefon,Kinternet: 2015.01.hó
Ktelefon,Kinternet: 2015.02.hó
Ktelefon,Kinternet: 2015.03.hó
Ktelefon,Kinternet: 2015.04.hó
Ktelefon,Kinternet: 2015.05.hó
Ktelefon,Kinternet: 2015.06.hó

12573
12648
11521
13072
12871
12959
14581
90225

2015.01.15
2015.01.21

Gyepes és Társa Bt
Gyepes és Társa Bt

K-001204/2014
K-000005/2015

Biztonsági szolg. Fövenyes,2014.II-III-IV.név
Fövenyes, riasztó rendszer lekötése

59436
3810
63246

2015.01.14
2015.05.13

Csiernyik Arnold
Péter József

DQ3SA1337017
GU4SA0282817

Fövenyes, duguláselhárítás, csatorna tisztítás
Fövenyes,csőtisztítás

16000
15000
31000

2015.04.14
2015.04.13
2015.04.17

Printvill Kft.
Printvill Kft.
Printvill Kft.

WH1SA3896899
WH1SA3896898
WH1SA6346401

érintésvédelmi javítás, Fövenyes
érintésvédelmi javítás, Fövenyes
érintésvédelmi felülvizsgálat és jegyzőkönyv

26670
76200
19050
121920

2015.04.27

Torma Ernő

DQ3SA4577673

üzemzavar elhárítás, gázkészülék javítás Fövi

6350

5600 Békéscsaba, Andrássy út 18/C-1em.1., tel: 30/214-8061, e-mail: fajzi@t-online.hu

Fövenyes utcai épület - tető szigetelés felújítása
Tervezői költségbecslés
A meglévő tető oxidbitumenes szigetelése rossz állapotban van, az ott lévő vastaglemez fokozatosan
megy tönkre. A helyenkénti javítás csak elodázza a tető szigetelés teljes felújítását. A vízszigetelés
cseréje előbb-utóbb elkerülhetetlen. Ha már készül új szigetelés, most van alkalom a tető
hőszigetelésének növelésére. 10 cm vastag hőszigetelő lemez elhelyezése célszerű, ami a későbbi fal
és nyílászáró szigetelés részeként csökkenteni fogja az épület fűtési költségét.
A “H” alakú épület két nagyobb tömbből áll. Mindegyik egység mintegy 400 m2 alapterületű. Az
egységeket összekötő folyosó alapterülete mintegy 50 m2. A 850 m2-es teljes tetőfelületet egyszerre
célszerű felújítani.
A Békés-Kas Kft-nél Fodré Imre épületszigetelési szakmérnökkel konzultáltam az elvégzendő
munkákkal kapcsolatban. Előzetes számítások szerint 10 cm-es kiegészítő hőszigeteléssel és új PVC
vízszigeteléssel, új attika lezárással mintegy nettó 8 millió forint körüli összegbe kerülne a teljes tető
felújítása. Pontosabb költségvetést csak a tető részletes felmérése után tudok készíteni.
Költségbecslés:

A tető szigetelés nettó
kivitelezői költsége
Tervezés és műszaki
ellenőrzés költsége
(4+1)%
Összes nettó költség
27 % ÁFA
Összes költség

Ft
8 000 000
400 000

8 400 000
2 268 000
10 668 000

Békéscsaba, 2015. szeptember 1.

…………………………………………………………….
Fajzi Tamás
építészmérnök
É-04 0034

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740

Előterjesztés a Társulási Tanács 2014. szeptember 22–i ülésére
az 04. sz. napirendhez
Tárgy: A Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Fövenyes úti
telephelyén folyó szakmai munka, az épület állapotának, felújítási igényének a bemutatása.

Előterjesztő: Szarvas Péter TT elnök
Előkészítő: Pataki Erzsébet intézményvezető
Döntéshozatal módja : egyszerű többség
Tisztelt Társulási Tanács!
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a
48/2015. (VI. 17.) KTT. határozatában úgy döntött, hogy szülessen a soron követező TT ülésre a
Fövenyes utcai ingatlan kapcsán előterjesztés, ami bemutatja az ott folyó ellátás szükségességét,
az épület állapotát, az épület felújítási igényét, és ennek jól becsült forrásigényét.
A KKT. határozat szerint áttekintettük a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ Fövenyes utcai telephelyének működését.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 309/2006 (VI. 8.) közgy.
határozatában adta át térítésmentesen használatra a békéscsabai 1731. hrsz.- ú Békéscsaba,
Fövenyes u. 1/A. szám alatti volt óvodaépület üresen álló részét telephelyként a Békéscsabai
Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központnak. Az épületrész átalakítását a Békéscsaba
és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás pályázati forrásból valósította meg.
A Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ integrált intézményként
működik. A Békéscsaba, Fövenyes u. 1/A. szám alatti területi irodában családsegítést és
gyermekjóléti szolgáltatást biztosítanak..
A családsegítés általános és speciális segítő szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek
és eszközrendszerének felhasználásával az egyének, családok, közösségi csoportok jólétének
elősegítésére irányul, elősegítve fejlődésüket, szociális környezetükhöz való alkalmazkodásukat.
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a
gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűntetését, illetve a
családból kiemelt gyermek visszahelyezését.
A területi irodában folyó munkát jelenleg 3 munkatársunk látja el, 2 fő családgondozó, valamint
1 fő szociális asszisztens. Korábban 3 fő családgondozó látta el a feladatokat a Fövenyes utca
1/A. szám alatt, azonban a szociális területet szabályozó ágazati jogszabályok 2015. március 1.
napjától történt változásai miatt csökkent a szolgáltatást igénybe vevők száma (pl.

jogszabályváltozás következményeként,, megszűnt a rendszeres szociális segélyben részesülők
kötelező együttműködése az intézménnyel).,
Jelenleg 50-60 fő a családsegítést és 30-40 család a gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevők
száma.
Az intézmény gazdasági feladatait a Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ látja el, a
házi pénztár a Szabadság tér 9. szám alatti központi irodánkban működik, ezért a,
krízistámogatás nyújtásakor a kliensnek be kell jönnie a Szabadság tér 9. szám alá átvennie a
pénzt, miután a családgondozó telefonon egyeztetett annak kifizetéséről a vezetővel vagy
szakmai egységvezetővel. Nagyon sok kliensünk jogosult önkormányzati támogatásokra, a
családgondozó szükség esetén segítséget nyújt különböző kérelmek kitöltésében, amelyekhez a
kérelmet a Polgármesteri Hivatalban a Szabadság tér 11-17. szám alatti irodaházban nyújthatják
be, tehát emiatt is be kell jönniük a belvárosba. A Fövenyes utca 1/A. szám alatti területi
irodában csak segítő beszélgetésre van lehetőség.
A területi iroda, az épület nagyságából adódóan jelentős költségeket ró az intézményre, az elmúlt
években nem történt jelentősebb felújítás, így folyamatosan elromlik valami, évek óta nem volt
tisztasági meszelés, illetve az irodák folyamatos beázása miatt egyre rosszabb a helyzet.
2014. július 1. napjától 2015. július 31. napjáig 257.816,- Ft került kifizetésre javításra,
karbantartásra.
2015.01.01 – 2015.07.31. napjáig üzemeltetésre 1.031.748,- Ft került kifizetésre. (1. számú
mellékletben részletesen feltüntetve a kiadások). A hátralévő 5 hónap költsége megközelítőleg
500.000,- Ft lesz.
Az átalakítási, felújítási munkálatok alkalmával a lapos tető nem került felújításra 2007-ben, az
állapota azóta csak romlott, a tető oxidbitumenes szigetelése rossz állapotban van, az ottlévő
vastaglemez fokozatosan megy tönkre, az épület szinte minden helyisége beázik, a tető javítása
egyre sürgetőbb. A 2. sz melléklet bemutatja a felújítás kalkulált költségeit, ez a mi
intézményünknek 5.534.000,- Ft kiadást jelentene.

Határozati javaslat:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a
Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Fövenyes úti telephelyén
folyó szakmai munkáról, az épület állapotáról és a felújítási igényének bemutatásáról szóló
előterjesztés megismerte.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2015. október 1.

Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke

Ikt. szám:
Ügyintéző:Bátori Zsuzsa
Tárgy: telephelyek közötti
férőhelyátcsoportosítás
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Budapest
Damjanich utca 48.
1071.

Tisztelt Cím!
1. A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás (székhely: 5600,
Békéscsaba, Szent István tér. 7.) által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális
Központ (székhelye: 5600 Békéscsaba, Ady Endre utca 30-34.) integrált formában működik 14
telephelyen.
2014. január 01. napjától a szenvedélybetegek nappali ellátása a Bartók Béla utca 12. számú
telephelyen működik, miután a 4-es Honvéd utcai telephely Szenvedélybetegek Otthona átkerült
állami fenntartásba, ahol addig működött a szenvedélybeteg nappali ellátás is.
A szenvedélybetegek nappali ellátása jelenleg 30 férőhelyen engedélyezett.
Az ellátás kötelező feladat, jelenleg a városközponthoz közelebb eső telephelyen működik. A létszám
folyamatosan emelkedik, jelenleg 34 fő ellátását biztosítjuk, illetve további kérelmezők jelentkezését
tapasztaljuk.
Az 1993. évi III. törvény 92/K § b) pontja alapján kérem a szenvedélybeteg nappali ellátás
működési engedély módosítását 40 engedélyezett férőhelyre, az engedélyezett férőhely
létszámbővítést szíveskedjen befogadni a szenvedélybeteg nappali ellátásba.
A Kazinczy utcai telephelyen az idősek nappali ellátása 50 férőhelyen működik.
A betöltött létszám 22. Amennyiben szükséges az idősek nappali ellátása terhére lemondunk a
szenvedélybeteg nappali ellátás javára az alábbiak szerint: a Kazinczy utcai telephely idősek nappali
ellátásának engedélyezett férőhelye jelenleg 50 fő. Ebből 10 engedélyezett férőhely
átcsoportosítását szíveskedjen befogadni a szenvedélybeteg nappali ellátásba.
2. Intézményünkben a fogyatékos nappali ellátás 5 telephelyen 6-6 fő, összesen 30
engedélyezett férőhelyen működik az alábbi telephelyeken: Fövenyes Utcai Idősek Klubja,
Sarkantyú Utcai Idősek Klubja, Kazinczy Utcai Idősek Klubja, Deák Utcai Idősek Klubja,
Csabaszabadi.
A Mokry Utcai Idősek Klubja ellátási területén a fogyatékos nappali ellátásra igény
mutatkozik. Mivel fogyatékos személyekről van szó, nem tudnak az intézmény egyéb
telephelyein működő speciális ellátásba elmenni, ott a számukra legkedvezőbb ellátást
igénybe venni.
Az 1993. évi III. törvény 92/K § b) pontja alapján kérem a fogyatékos nappali ellátás férőhelyeinek
átcsoportosításához hozzájárulni szíveskedjen, azt befogadni szíveskedjen az alábbiak szerint:
A Mokry utcai telephely nappali ellátásának működési engedélye 50 fő, betöltött férőhely 33 fő.
Az idősek klubja terhére kérem a befogadáshoz szíves hozzájárulását.
Békéscsaba, 2015. augusztus 19.
Szarvas Péter
TT elnöke

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/519-740

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. szeptember hó 22. napján tartandó ülésére
a 05. számú napirendhez

Tárgy: Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ működési engedélyének
módosítása.
Előterjesztő: Szarvas Péter TT elnöke
Előkészítő: Bátori Zsuzsanna intézményvezető
Véleményező: Társulás Pénzügyi Bizottsága
Döntéshozatal módja: egyszerű többség
Tisztelt Társulási Tanács!
A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ, a telephelyek közötti férőhelyek
átcsoportosítását kívánja végrehajtani.
Az intézmény kéri a Társulási Tanács tagjainak a beterjesztés megvitatását, és elfogadását.

Határozati javaslat:
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa mint fenntartó, a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
engedélyezett férőhelyét az alábbiak szerint határozza meg:
 Ady Endre utca 30-34 telephely szenvedélybetegek nappali ellátás férőhelyek
száma:
jelenleg: 30 fő – módosított: 40 fő
 Kazinczy utcai telephely idősek nappali ellátás férőhelyek száma:
jelenleg: 50 fő – módosított: 40 fő
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2015. szeptember 1.
Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Tel/ Fax: 06-66/441-351

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. szeptember hó 22. napján tartandó ülésére
a 06. számú napirendhez
Tárgy: Forrás-SQL Kötelezettségvállalási modul bevezetése

Előterjesztő: Szarvas Péter TT elnöke
Előkészítő: Gregorné Práth Szilvia intézményvezető
Véleményező: Társulási Tanács Pénzügyi bizottsága
Döntéshozatal módja: egyszerű többség
Tisztelt Társulási Tanács!
A Békéscsabai Kistérségi Társulás Intézményellátó Központja kezdeményezi, a Társulásnál a
Forrás-SQL programrendszeren belül, a kötelezettségvállalási modul bevezetését.
A modul bevezetésének szükségessége:
 A pénzügy kötelezettségvállalás és főkönyv modulok logikai kapcsolatai miatt
 Előzetes kötelezettségvállalások rögzítése, kötelezettségvállalások, nyilvántartása a
Forrás-SQL
programrendszerben:
fedezetbiztosítás
rögzítése,
szerződéses
kötelezettségvállalások rögzítése, kötelezettségvállalásos szerződések egyszerűsített
rögzítése.
 Szerződéses kötelezettségvállalások módosítása: átütemezés, összegváltozás és
főkönyvi dimenzió változása miatt.
 Kötelezettségvállalások analitikus kimutatása.
 Végleges kötelezettségvállalás generálása előzetes kötelezettségvállalásból.
 Éves bér-kötelezettségvállalás és bérkönyvelés rögzítése.
A Forrás-SQL Kötelezettségvállalási modul ára: 1.039.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.319.530
Ft.
Határozati javaslat:
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a Forrás-SQL
kötelezettségvállalási modul megvásárlásáról, a közbeszerzési eljárási rend
szabályozását követően dönt.
Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2015. szeptember 22.
Szarvas Péter
Társulási Tanács elnöke

