Beszámoló
a lejárt határidejű határozatokról
Képviselő-testület 2019. január 24 - i ülésére
142/2018.(IX.27.)Kt. sz.
Önkormányzati ingatlanok hasznosításáról

határozat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete értékesítésre meghirdeti a Jánoshalma Bajai u. 1. sz.
alatti volt könyvtár ingatlanát.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A hirdetés megjelent, eddig egy érdeklődő volt az ingatlanra, vételi ajánlatot még nem tett.
143/2018.(IX.27.)Kt. sz.
Önkormányzati ingatlanok hasznosításáról

határozat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete értékesítésre meghirdeti a Jánoshalma Petőfi u. 35. sz.
alatti volt óvoda épületét.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A hirdetés megjelent, eddig egy érdeklődő volt az ingatlanra, vételi ajánlatot még nem tett.
154/2018.(IX.27.)Kt. sz.
Bajai u. 2. sz. alatti ingatlan vásárlási lehetőségéről

határozat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Jánoshalma Bajai u 2 szám alatti ingatlan ¾ részét a
tulajdonos társaktól fedezet hiánya miatt nem kívánja megvásárolni, egyben az értékbecslés
alapján 2 millió Ft vételárért felkínálja az ¼ részt, amennyiben a tulajdonostársak nem
kívánnak élni a felajánlott ¼ rész vételi lehetőségével, és írásban nyilatkoznak arról, hogy a
tulajdon részüket értékesíteni kívánják, az Önkormányzat segít az ingatlan meghirdetésében.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A tulajdonostársaknak a határozat megküldésre került.
155/2018.(IX.27.)Kt. sz.
Szent István utca 38/c. alatti lakás értékesítési lehetőségéről

határozat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete értékesíti, kívánja a Szent István 38/c alatti ingatlanát
az eladási ár: 6.000.000 Ft.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az ingatlan meghirdetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2018.december 31
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A hirdetés megjelent, sok érdeklődő volt az ingatlanra, a kért árat a lakás állapotának
figyelembe vételével túlzónak tartják. A beérkezett ajánlatok jelen testületi ülés napirendjét
képezik.
175/2018.(XI.22.)Kt. sz.
Betonzúzáshoz többletfedezet biztosításáról

határozat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete betonzúzás költségeire a költségvetésben szereplő
bruttó 600.000 Ft-on túl további bruttó 1.393.900 Ft. fedezetet biztosít.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedést tegye meg.
Fedezet: Ipari park területkezelés, csapadékvíz gyűjtő tavak, csatornák kotrása
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A betonzúzás 1.993.900,- Ft végösszegű számlája 2018. december 27-én kiegyenlítésre került.
180/2018.(XII.06.)Kt. sz.
határozat
TOP-3.2.1. projekt Polgármesteri Hivatal energetikai felújítás közbeszerzésének indításáról
Jánoshalma Város Képviselő – Testülete határozatával dönt arról, hogy az:
1./ „Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése” című, TOP3.2.1-16-BK1-2017-00059 azonosító projekt keretében kivitelező kiválasztása tárgyban a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési
eljárást indít,
2./ jóváhagyja az 1. pontban meghatározott beruházás műszaki tartalmát az előterjesztés
szerinti tartalommal,
3./ az alábbi ajánlattevőket hívja meg ajánlattételre:
1. Lencse László ev
Székhely: 6440 Jánoshalma, Fürdő utca 5.
Cégjegyzékszám: EV-12-4493
Adószám: 71314468-2-23
2. Klíma-Max Klíma és Légtechnikai Kft.
Székhely: 2373 Dabas-Gyón, Vasút u. 127/a.
Cégjegyzékszám: 13-09-099542
Adószám: 13305233-2-13
3. Majsa-Thermo Fűtéstechnikai Kft
Székhely: 6120 Kiskunmajsa Zárda u. 41
Cégjegyzékszám: 03 09 129270
Adószám: 25451032-2-03
4. Gigatherm Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Székhely: 6454 Bácsborsód Dózsa Gy. u. 5
Cégjegyzékszám: 03 09 119542
Adószám: 11740755-2-03
5. Frankó-Szer Kft

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Pipacs utca 16.
Cégjegyzékszám: 03 09 105138
Adószám: 11424901-2-03
4./ felhatalmazza Czeller Zoltán polgármestert a közbeszerzési eljárás megindítására, a
közbeszerzési eljárás során szükséges nyilatkozatok és intézkedések megtételére.
Felelős: Czeller Zoltán
Határidő: azonnal
A közbeszerzési kiírás elkészítése folyamatban van.

181/2018.(XII.06.)Kt. sz.
határozat
TOP-2.1.3. projekt Csapadékvíz elvezető rendszer közbeszerzésének indításáról
Jánoshalma Város Képviselő – Testülete határozatával dönt arról, hogy az:
1./ nyert „Jánoshalma belvízelvezetése I. ütem” címen, TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010
azonosító számú projekt keretében kivitelező kiválasztása tárgyban a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást indít,
2./ jóváhagyja az 1. pontban meghatározott beruházás műszaki tartalmát az előterjesztés
szerinti tartalommal,
3./ az alábbi ajánlattevőket hívja meg ajánlattételre:
1. Király és Társa Kft
Székhely: 6440 Jánoshalma, Parcelok tanya 27/a.
Cégjegyzékszám: 03 09 103413
Adószám: 11370149-2-03
2. Piramis Trade Bau Kft
Székhely: 6440 Jánoshalma, Fenyő utca 1.
Cégjegyzékszám: 03 09 105104
Adószám: 11426154-2-03
3. Banász és Társa Kft
Székhely: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 81. I. 4.
Cégjegyzékszám: 03 09 111442
Adószám: 13236234-2-03
4. Blacktech Kft
Székhely: 6440 Jánoshalma, Halasi utca 76.
Cégjegyzékszám: 03 09 119319
Adószám: 11691015-2-03
5. Homokhátsági Környezettechnika Kft
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Szegedi út 4.
Cégjegyzékszám: 03 09 126045
Adószám: 24291330-2-03
4./ felhatalmazza Czeller Zoltán polgármestert a közbeszerzési eljárás megindítására, a
közbeszerzési eljárás során szükséges nyilatkozatok és intézkedések megtételére.
Felelős: Czeller Zoltán
Határidő: azonnal

A közbeszerzési kiírás elkészítése folyamatban van.

182/2018.(XII.06.)Kt. sz.
határozat
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat kivitelezői ajánlatok
elbírálásáról
Jánoshalma Város Képviselő – Testülete határozatával jóváhagyja az alábbi kivitelezők
megbízását a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család – és Gyermekjóléti Központ Radnóti
utcai óvodájának felújításainak munkálataival.
Munka megnevezése

Kivitelező neve

Nyílászárók cseréje

Piramis Trade Bau Kft

Mosdók felújítása

Király és Társa Kft

Teljes belső festés

Király és Társa Kft

Fűtéskorszerűsítés

Frankó-szer Kft

Felelős: Czeller Zoltán
Határidő: 2018. december 31.
A kivitelezőkkel a szerződések aláírásra kerültek.
183/2018.(XII.06.)Kt. sz.
Műfüves futballpálya kialakításáról

határozat

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben hozzájárul, a Sportpálya
fejlesztéséhez, azaz a Jánoshalma Városi Önkormányzat tulajdonában lévő területen a
Jánoshalmi Futball Klub pályázatot nyújtson be nagyméretű műfüves pálya kialakítására.
Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről az érintettek és a Jánoshalmi Futball Klub értesült.
184/2018.(XII.06.)Kt. sz.
Műfüves futballpálya kialakításáról

határozat

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a jánoshalmi 2493/1
(vásártér), 2493/2 (csatorna), 2493/4 (legelő) hrsz-ú területeket a Jánoshalmi Futball Klub
sportolási célú beruházáshoz szükséges mértékben használatba vegye. Kezdeményezi a
sportpálya kialakításhoz szükséges területmegosztást és a megosztás utáni új
területegyesítéseket, valamint a szükséges művelési ág változásokat.
Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

A terület-megosztási eljárás megindult, a földmérés és a változási vázrajzok elkészültek,
jelenleg engedélyeztetés eljárás van folyamatban.

185/2018.(XII.06.)Kt. sz.
Műfüves futballpálya kialakításáról

határozat

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nagyméretű műfüves pálya
kialakításához az 1. számú helyszínrajzot fogadja el, melynél a pálya a József Attila utcával
párhuzamos, azzal a kikötéssel, hogy az Izraelita Temető kerítésétől legalább 30 m-es szakasz
kerüljön elhagyásra.
Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A terület-megosztási eljárás, a határozat figyelembevételével történt.
186/2018.(XII.06.)Kt. sz.
Műfüves futballpálya kialakításáról

határozat

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nagyméretű műfüves pálya
kialakításához szükséges fakivágáshoz hozzájárul, azzal a kikötéssel, hogy a kivágott fák helyett
a Jánoshalmi Futball Klub a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályával történt
egyeztetés után kijelölt helyen a kivágás utáni pótlást köteles elvégezni.
Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A Futball Klub a határozatról értesült, a fakivágás és a pótlási kötelezettség egyeztetésre
került.
187/2018.(XII.06.)Kt. sz.
határozat
Arany János Tehetséggondozó programban való részvételhez hozzájárulásáról
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Magyar Bálint (név)
nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Csapó Klára), Jánoshalma település képviseletében
részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.
Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani
számára.
Határidő: azonnal
Czeller Zoltán polgármester
A döntésről az érintettek gyermek és az oktatási intézménye értesült.

188/2018.(XII.06.)Kt. sz.
határozat
Arany János Tehetséggondozó programban való részvételhez hozzájárulásáról
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Csiszár Barnabás (név)
nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Ötvös Melinda Katalin ), Jánoshalma település
képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.
Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani
számára.
Határidő: azonnal
Czeller Zoltán polgármester
A döntésről az érintettek gyermek és az oktatási intézménye értesült.
189/2018.(XII.06.)Kt. sz.
határozat
Központi Háziorvosi Ügyelet működtetési szerződésének meghosszabbításáról
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Központi Háziorvosi Ügyelet
feladatainak ellátására Gregó és Társai Bt-vel 2017. november 13-án kötött,
HOÜ/I./2017.11.13. számú vállalkozói szerződést az abban foglalt feltételek mellett
meghosszabbítja 2019. január 01. napjától a közbeszerzési eljárás lezárásáig, de legkésőbb
2019. március 31. napjáig.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Czeller Zoltán polgármester
A döntésről az érintettek értesültek, a Gregó és Társai Bt-vel a szerződés módosítás aláírása
megtörtént.

191/2018.(XII.13.)Kt. sz.
határozat
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi tervezett munkaterve és
munkaprogramjáról
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. évi tervezett munkaterve és munkaprogramja
A döntésről az érintettek értesültek.
193/2018.(XII.13.)Kt. sz.
határozat
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Imre Zoltán Művelődési
Központ és Könyvtár módosító okiratát és egységes szerkezetű Alapító Okiratát a mellékletben
foglaltak szerint, 2019. január 1. napi hatállyal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okiratot aláírja és a
változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé megtegye.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

A módosított Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyeztetésre került.
194/2018.(XII.13.)Kt. sz.
Közköltségen való eltemettetés szerződéskötéséről

határozat

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testülete, 2019. január 1. napjától 2023.
december 31. napjáig szerződést köt a Mécses-Gránit Kft-vel a közköltségen történő
eltemettetés biztosítására az árajánlat alapján
koporsós temetés: bruttó 109.742,-Ft
hamvasztásos temetés: bruttó 109.114,-Ft
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a vállalkozóval a szerződést írja alá.
Határidő: 2018. december 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről az érintett vállalkozók értesültek.

195/2018.(XII.13.)Kt. sz.
Közköltségen való eltemettetés szerződéskötéséről

határozat

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete közköltségen való temetés
igénybevétele esetén a búcsúztatást bruttó 5.000Ft összegig finanszírozza.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. december 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről a vállalkozók értesültek.
197/2018.(XII.13.)Kt. sz.
Lajtha Kft. végelszámolásáról

határozat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Lajtha László Nonprofit Kft végelszámolásához
szükséges 2.521.000 Ft összeget biztosítja.
Fedezet: Iparűzési adó többletbevétele
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szüksége intézkedés megtételére.
Határidő: 2018. december 28.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A végelszámoláshoz szükséges 2.521.000,- Ft 2018. december 27-én átutalásra került a Lajtha
László Nonprofit Kft bankszámlájára.
198/2018.(XII.13.)Kt. sz.
Étkezési szolgáltatás díjemeléséről

határozat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft
bejelentését és elfogadja 2019. január 1-től az un. rezsiszorzó 78%-ra való emelését.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról értesítse a Kft ügyvezetőjét.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőket a Jánoshalmi
Közétkeztetési Kft-vel fennálló szolgáltatási szerződésük jelen határozatból adódó
módosítására.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A díjemelésnek megfelelően a szolgáltatói szerződés 2018. december 20-án módosításra
került.
199/2018.(XII.13.)Kt. sz.
határozat
4565/14 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában megindított Rendezési Terv módosítás partnerségi
egyeztetéséről
Jánoshalma Város Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: Kormányrendelet) 42. § (1) bekezdése alapján az alábbi feltétellel elfogadja a
településrendezési eszközök 160/2018. (X. 21.) határozattal indított eljárás partneri
egyeztetését. A partnerségi egyeztetés 2018. december 18-án zárul, jelen Képviselő-testületi
ülésig nem érkezett vélemény. Amennyiben vélemény érkezik a partnerségi egyeztetés
lezárásáig, akkor a Képviselő-testület újra tárgyalja a napirendet. Ha nem érkezik vélemény a
partnerektől, akkor a partnerségi egyeztetést elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri Czeller Zoltán polgármestert jelen határozat közzétételét követően
a Kormányrendelet 42. § (2) bekezdés szerinti végső szakmai vélemény megkérésére és azt
követően a jóváhagyás előterjesztésére.
Határidő: 2018. december
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A partnerségi egyeztetéshez új vélemény nem érkezett, így a partnerségi egyeztetés
elfogadásáról a határozat megküldésre került.
200/2018.(XII.13.)Kt. sz.
Tűzoltóság épületének és eszközeinek az átadásáról

határozat

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. január 1-től köztestületként
működő Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (a továbbiakban: ÖTP)
részére:
- díjmentes használatba adja a Jánoshalma, Béke tér 1. alatt található tűzoltó-laktanya
ingatlanrészt, és hozzájárul annak földhivatali bejegyzéséhez,
- térítés nélkül tulajdonba adja az ÖTP-nek az általa használt eszközöket a mellékelt leltár
szerint,
- térítés nélkül tulajdonba adja az ÖTP-nek az IFA gyártmányú W50LA/TLF-16 típusú BRR-128
forgalmi rendszámú és GAZ gyártmányú 66-40 típus, GJL-574 forgalmi rendszámú ú
járműveket.
A Képviselő-testület 250 000 Ft összeget biztosít a Vis Maior alap terhére a vízvezeték mérési
szétválasztására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

Határidő: értelem szerűen
A döntésről az érintettek értesültek.
201/2018.(XII.13.)Kt. sz.
Pelikán Kft. ügyvezető igazgatójának a megbízatásáról

határozat

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Pelikán Szociális és Egészségügyi
Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. alapítója és tulajdonosa
Ádám Tamás Vencelné
(született: Bognár Márta Margit, születési hely, idő: Jánoshalma, 1956.01.04., anyja neve:
Varmuzsa Terézia, lakcíme: 6440 Jánoshalma, Bernáth Zoltán u. 10. I. em. 2.),
mint a Pelikán Kft. jelenlegi ügyvezetőjének megbízását meghosszabbítja 2019. január 1- 2020.
december 31. napjáig.
Havi bruttó alapbér: 400.000.- Ft plusz kötelező ágazati bérpótlék.
Egyben jóváhagyja a Kft. Alapító Okiratának módosítását az ügyvezető igazgatói személyének
átvezetésével.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2018. december 31.
A döntésről az érintettek értesültek.
Jánoshalma, 2019. január 15.

Czeller Zoltán sk.
polgármester

