Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztály

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. október 26-i ülésére
Előterjesztés a homokbánya működéséről
A homokbánya Műszaki Üzemelési Terve 2016. december 31-én lejárt és a terv határidőben
nem lett megújítva. 2017. április 1. napjától a felelős műszaki vezető (Pippan Pongrác)
egészségi állapotára hivatkozva felmondta a szerződését. A felelős műszaki vezető és
helyettese nélkül a bánya nem működhet. Ezért a feladatok ellátására árajánlatokat kértünk,
megfelelő végzettséggel rendelkező személyektől. Pippan Pongrác a feladatot havi 16.000 Ftért látta el, az eddigi legalacsonyabb ajánlati ár havi 60.000 Ft + útiköltség. Időközben a
Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz tartozó Bányafelügyelet ellenőrzést tartott a bányában,
mely ellenőrzés során felrótta, hogy nincs felelős műszaki vezetőnk, a műszaki üzemelési terv
lejárt. Így a bányát azonnali hatállyal bezárta, Műszaki Üzemelési Terv készítésére kötelezte
Önkormányzatunkat, felelős műszaki vezető és helyettese kijelölését kérte, valamint ezen
okok és egyéb apróbb hiányosságok (nem megfelelő rézsű képzés, gyomosság, bányatelek
határ megjelölés részbeni hiányossága, figyelmeztető tábla hiánya) miatt 100.000 Ft bírságot
rótt ki.
A fent említett kisebb hiányosságokat megszüntettük, a Műszaki Üzemelési Terv készítésére
ismételt árajánlatot kértünk. Az árajánlat 400.000 Ft+áfa. A Műszaki Üzemelési Terv mellé
szükséges elkészítetni a bányaművelési térképet. Erre is árajánlatot kértünk, az ajánlat
150.000 Ft+áfa.
Ahhoz, hogy a bányánkat minél hamarabb újra meg tudjuk nyitni, a fent említett tervekre,
felelős műszaki vezetőre és helyettesére van szükség.
A tervek elkészítésére a fedezet nincs meg a költségvetésben, így a határozati javaslatban
szereplő átcsoportosításra van szükség. Felelős műszaki vezető díjára a költségvetésünk az év
hátralévő részére elegendő fedezettel bír.
Amennyiben a felelős műszaki vezető és helyettese személyét a legkedvezőbb árajánlat
alapján ki fogjuk választani, a homok árának emelését fogjuk kezdeményezni. Ez szükségesnek
látszik, mivel az előző három évben a homokeladásból származó bevétel 500-700 ezer forint
között volt. Ha ezekből levonjuk a járadékokat és a felelős műszaki vezető és helyettese díját,
valamint a tervek arányos részét, akkor a jelenlegi 500 Ft+áfa ár nem fogja fedezni a
kiadásainkat. A homok árának emelésére a későbbiekben a fenti költségek tudatában fogunk
ajánlatot adni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

1. sz. Határozati javaslat:
Jánoshalma Városi Képviselő-testülete a Szolnok Megyei Kormányhivatal
határozata alapján 100.000 Ft fedezetet biztosít a homokbánya
szabálytalan működése miatt kirótt birságra, 150.000 Ft+áfa fedezetet
biztosít a bányaművelési térkép elkészíttetésére és 400.000 Ft+áfa
fedezetet biztosít a Műszaki Üzemelési Terv elkészíttettetésére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Fedezet: Homok gépi felrakása, Homokbánya készletfelmérés,
Bányajáradék, Digitális Közműtérkép
Határidő: azonnal
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

Az előterjesztést készítette: Kasziba Sándor osztályvezető

