Új naéárÉnd
bÖószÉrű íöbbséÖ

biŐTbogbpZTÉp
aombóvár sáros Önkormánózaía héévásÉlőíÉsíülÉíénÉk

O010K márcáus OVJá ülésérÉ

TárÖó:

A hánázsá uK PTK alaííá ánÖaílan ééülÉíÉÖóüííÉsábÉn mÉÖvalósííandóI
kölíséÖíakarékossáÖoí célzó bÉruházások íámoÖaíása

blőíÉrjÉszíő: maíaó sálmos éolÖármÉsíÉr

hészííÉííÉ:

mécsá gózsÉfI a aombóvárá sárosJ és iakásÖazdálkodásá konérofáí hfíK
üÖóvÉzÉíőjÉ

TárÖóalía:

ménzüÖóá és sárosÖazdálkodásá BázoíísáÖ

Tanácskozásá joÖÖal mÉÖhívoíí:
mécsá gózsÉfI sárosJ és iakásÖazdálkodásá khfíK üÖóvÉzÉíőjÉ
hölíséÖvÉíésá, éénzüÖóáJÖazdálkodásá szÉméoníból ÉllÉnőrázíÉ: J
hovács dóulaI ménzüÖóá és hölíséÖvÉíésá froda vÉzÉíőjÉ

TörvénóÉsséÖá szÉméoníból ÉllÉnőrázíÉ:
drK dábor cÉrÉnc jÉÖóző

TászíÉlí héévásÉlőíÉsíülÉí!
A aombóvárI hánázsá uK PTK szám alaííá ánÖaílanon működő íérséÖá szocáálásI
foÖlalkozíaíó módszÉríaná közéoní konzorcáuma öí íaÖból állI nÉvÉzÉíÉsÉn:
NK
OK
PK
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RK

aombóvár sáros Önkormánózaía
aombóvárá sárosJ és iakásÖazdálkodásá khfíK
aombóvárá molÖárőrséÖ ÖnvédÉlmá bÖóÉsülÉí
„haéaszkodó” pzocáálás és dóÉrmÉkjóléíá AlaészolÖálíaíó hözéoní Társulás
oÉménóséÖ kaéközá lííhon

Az önkormánózaí az ÉÖóÉs szÉrvÉzÉíÉkkÉl használaíbavéíÉlá mÉÖállaéodásí köíöíí
ENTPLO00SK EsfffK OUKF szK híK haíározaíFK
ÉvÉk óía váía íárÖóáí kééÉzá a fÉlmÉrülí kölíséÖÉk széíoszíása az áÖénóbÉvÉvők közöííK
gÉlÉnlÉÖ az alaéíÉrülÉí kééÉzá a fÉloszíás alaéjáíK A fÉloszíoíí kölíséÖÉk O00VK év
folóamán N0 RTSIJ É cí naÖósáÖrÉndÉí jÉlÉníÉííÉkK
cÉlmÉrülí az áÖénóI hoÖó mérőÉÖóséÖÉk fÉlszÉrÉlésévÉl mándÉn íaÖ a sajáí valós
kölíséÖéí vásÉljÉK AhhozI hoÖó Éz mÉÖvalósuljonI O VOR VOTIJ cíK éríékbÉn bÉruházásí
kÉllÉnÉ véÖrÉhajíanáK ÍÖó mándÉn íaÖ érdÉkÉlí lÉnnÉ a sajáí kölíséÖÉánÉk
csökkÉníésébÉnK A bÉruházás mÉÖvalósulása ÉsÉíén néhánó év alaíí a bÉruházásá
kölíséÖÉk mÉÖíérülnénÉkK
A bÉruházás éráníÉné a vízI vállamos ÉnÉrÖáa és a fűíés méréséíK Az alábbá íáblázaí
íaríalmazza a bÉruházás íÉrvÉzÉíí kölíséÖéíK
BÉruházás íaríalma
hánázsá uK PTK szK alaííá 4 db lakás hádÉÖvízJmérésá
lÉhÉíőséÖénÉk káalakííásaK
NK síz
BokszíÉrÉm és alkoíó íÉrmÉk hádÉÖvízJmérésá
lÉhÉíőséÖénÉk káalakííása S óra bÉééííésévÉl EguJjuísu
íÉrÉm kávéíÉlévÉlF
hánázsá uK PTK szK alaííá főééülÉíbÉn a bÉlsőÉlszámolású
OK Áram vállamos mérésÉk hÉlóáséÖÉnkéníá áíköíésÉI valamání
bÉééííésÉK
Fűíésá kölíséÖmÉÖoszíók fÉlszÉrÉlésÉ radááíoronkéní EO00
PK Fűíés
dbF és kazánházá hőmÉnnóáséÖ mérők fÉlszÉrÉlésÉ EO dbF
ÖsszÉsÉn

ÖsszÉÖ EcíF
43R 3TR,J

34O SS3,J
O 14T 88V,J
O VOR VOT,J

hérÉm a TászíÉlí héévásÉlőíÉsíülÉíÉíI hoÖó íámoÖassa a fÉníáÉkbÉn részlÉíÉzÉííI
kölíséÖmÉÖíakarííásí célzó bÉruházások mÉÖvalósulásáí!

eaíározaíá javaslaí
aombóvár sáros Önkormánózaía aombóvárI hánázsá uK PTK szám ENVTNLNK hrszKF alaííá
ánÖaílanon íalálhaíó ééülÉíÉÖóüííÉsÉk kölíséÖmÉÖíakarííásí célzó bÉruházásaára
PK000K000IJcíJoí bázíosíí kölíséÖvÉíéséből az ánÖaílanJüzÉmÉlíÉíésá káadások
Élőáránózaí íÉrhérÉ az alábbá részlÉíÉzés szÉrání:
· sízmérők bÉééííésÉ E4 darab bérlakás hádÉÖvízJmérésá lÉhÉíőséÖénÉk
káalakííásaI az r alakú ééülÉíbÉn a bokszíÉrÉm és alkoíó íÉrmÉk hádÉÖvízJ
mérésá lÉhÉíőséÖénÉk káalakííása S óra bÉééííésévÉl a juJjuísu íÉrÉm
kávéíÉlévÉlFK
· sállamos rÉndszÉr áíalakííása Ehánázsá uK PTK szK alaííá főééülÉíbÉn a bÉlső
Élszámolású vállamos mérésÉk hÉlóáséÖÉnkéníá áíköíésÉI valamání bÉééííésÉFK
· A fűíésá rÉndszÉr fÉjlÉszíésÉ Ehánázsá uK PTK szK fűíésá kölíséÖmÉÖoszíók
fÉlszÉrÉlésÉ radááíoronkéní EO00 dbF és kazánházá hőmÉnnóáséÖ mérők
fÉlszÉrÉlésÉ EO dbFFK
A héévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlhaíalmazza a molÖármÉsíÉrí a bÉruházások mÉÖvalósííásához
szükséÖÉs áníézkÉdésÉk mÉÖíéíÉlérÉK
eaíárádő: O0N0K júnáus P0K
cÉlÉlős: molÖármÉsíÉr
séÖrÉhajíásérí fÉlÉlős: sárosüzÉmÉlíÉíésá froda
aombóvárI O0N0K márcáus OPK

maíaó sálmos
éolÖármÉsíÉr

