Beszámoló
a lejárt határidejű határozatokról
Képviselő-testület 2020. június 25-i ülésére
180/2019.(XII.12.)Kt. sz.
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2020. évi rendezvénytervéről

határozat

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testülete jóváhagyja a Jánoshalma Város
Önkormányzatának 2020. évi rendezvénytervét az alábbiakban felsorolt rendezvényekkel, az
egyes rendezvényekre fordítható keretösszegeket a Képviselő-testület a 2020. évi
költségvetésekor határozza meg.
2020. január 01-től a költségvetés elfogadásáig a rendezvényekkel kapcsolatosan felmerülő
kiadásokat a polgármester engedélyezi.
január 22.
január 22.
március 15.
április 11.
május 1.
május 27.
május 24.
június 4.
június 6.
június 25-28
június 30.
július 1.
július 5.
augusztus 20.
szeptember
október 6.
október 23.
november 4.
november 12.
november 16-22.
december
december

A magyar kultúra napja
Városi mesemondó verseny
Nemzeti ünnep
Költészet napja
Május 1.
Magyar hősök emlékünnepe
Városi gyermeknap
Trianon emléknap
Városi pedagógusnap
Jánoshalmi napok
Semmelweis nap
Köztisztviselők napja
Holocaust Áldozatainak emlékünnepsége
Állami ünnep- Kitüntető címek adományozása
Szüreti napok
Aradi vértanúk emlékünnepsége
1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe
Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja
Szociális munkások napja
Városi egészséghét
Idősek karácsonya
Gyermekek karácsonya

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére, és a
rendezvények kiadásainak engedélyezésére.
Határidő: 2020. február 29.
Felelős: Kovács József alpolgármester
Az éves rendezvényterv (keretösszeggel együtt) beépült az Imre Zoltán Művelődési Központ és
Könyvtár 2020. évi költségvetésébe.

181/2019.(XII.12.)Kt. sz.
határozat
Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatok ellátásáról (Szoc. ellátás)
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Szociális étkeztetés népkonyha nélkül: 140 fő
Házi segítségnyújtás: 18 fő
szociális ellátási formákat, a költséghatékonyság és a szakmai szempontok szem előtt tartása
érdekében 2020. március 1. napjától a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és
Gyermekjóléti Központ intézménybe integrálja, önálló szakmai egységként.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2020. március 1.
Felelős: Kovács József alpolgármester
A határozatról az érintettek értesültek. A működési engedély visszautasításra került a
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központra, ezért a döntés
visszavonásra került. Az újabb döntés szerint az Önkormányzat szakfeladataként újabb
működési engedély kérelem került benyújtásra.

182/2019.(XII.12.)Kt. sz.
határozat
Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatok ellátásáról (Alapító Okirat)
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Gyermeklánc Óvoda és
Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ, módosító okiratát és egységes szerkezetű Alapító
Okiratát a mellékletben foglaltak szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okiratot aláírja és a változás
bejelentést a Magyar Államkincstár felé megtegye.
Határidő: 2020. március 1.
Felelős: Kovács József alpolgármester
A határozatról az érintettek értesültek. A változás bejelentése a Magyar Államkincstár felé
megtörtént.

183/2019.(XII.12.)Kt. sz.
határozat
Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatok ellátásáról (Pedagógiai és Szakmai
Program)
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Gyermeklánc Óvoda és
Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ, módosított Pedagógiai és szakmai programját a
mellékletben foglaltak szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2020. március 1.
Felelős: Kovács József alpolgármester
A határozatról az érintettek értesültek.

184/2019.(XII.12.)Kt. sz.
határozat
Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatok ellátásáról (Szociális étkeztetés, Házi
segítség nyújtás)
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete működés engedély iránti kérelmet nyújt
be Jánoshalma közigazgatási területére a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és
Gyermekjóléti Központ Szociális ellátások (Szociális étkeztetés népkonyha nélkül, Házi
segítségnyújtás) ellátásának biztosítása érdekében.
A működési engedélyhez 50.000Ft keretösszeget biztosít a szakhatósági díjakra.
Fedezet: Jánoshalmi Kistérségi Társulás értékestéséből befolyt összeg
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2020. március 1.
Felelős: Kovács József alpolgármester
A szakhatósági díjakra megjelölt 50.000 Ft keretösszeg a 2019. évi költségvetés IV. sz.
módosítása során épült be a kiadási előirányzatok közé.
A határozatról az érintettek értesültek. A működési engedély visszautasításra került a
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központra, ezért a döntés
visszavonásra került. Az újabb döntés szerint az Önkormányzat szakfeladataként újabb
működési engedély kérelem került benyújtásra.

6/2020.(I.23.)Kt. sz.
határozat
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ működéséről (óvodai
csoportok)
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde,
Család- és Gyermekjóléti Központ 2020/2021-es nevelési évben az alábbiak szerint határozza
meg az óvodai csoportok indítását:
Radnóti utca 12.
5 csoport
Batthyány u. 14.
3 csoport
Jánoshalma összesen:
8 csoport
Bölcsődei csoport
1 csoport
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2020. február 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A határozatról az érintettek értesültek.

7/2020.(I.23.)Kt. sz.
határozat
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ működéséről (nyitva tartás)
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermeklánc Óvoda Bölcsőde, Családés Gyermekjóléti Központ nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg:
Radnóti és Batthyány utcai óvoda nyitvatartási rendje:
hétfőtől- péntekig
6:30 – 17:30óráig

Bölcsőde:
hétfőtől-péntekig
7:00 – 17:00 óráig
Az intézmény a nevelési év során 5 nevelésmentes napot tart.
Az iskolai szünetek (őszi-tavaszi) alatt, egy óvodában, a szülők igénye szerint tart ügyeletet, ahol
a gyermekeket összevont csoportokban helyezik el.
Az iskola téli szünetének ideje alatt az intézmény zárva tart.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő: 2020. február 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A határozatról az érintettek értesültek, az Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és
Gyermekjóléti Központ Óvodájának és Bölcsődéjének nyitvatartási ideje közzétételre került.

8/2020.(I.23.)Kt. sz.
határozat
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ működéséről (nyári
nyitvatartási)
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde,
Család- és Gyermekjóléti Központ nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg:
Óvoda
2020. június 16 –július 24-ig
Radnóti utcai óvoda tart nyitva
/ Batthyány utcai óvoda zárva, karbantartási, nagytakarítási feladatok végzése
2020. július 27 – augusztus 19 –ig
Batthyány utcai óvoda tart nyitva
/ Radnóti utcai óvoda zárva, karbantartási, nagytakarítási feladatok végzése /
2020. augusztus 24-től mind két óvoda nyitva lesz
Bölcsőde
Nyitva tartása:
2020. július 17-ig
2020. augusztus 17-től
Zárva tartása:
2020. július 20-tól – 2020. augusztus 14 –ig.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő: 2020. február 17.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A határozatról az érintettek értesültek, az Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és
Gyermekjóléti Központ Óvodájának és a Bölcsődéjének nyitvatartási ideje közzétételre került.

9/2020.(I.23.)Kt. sz.
Óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról

határozat

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Jánoshalma Városban az óvodákba
történő jelentkezés időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
2020. április 20 - 24. napjáig hétfő-péntek: 8.00 -16.00 óráig

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a döntésről az óvodák vezetőit értesítse, valamint
a beiratkozási időpontot tegye közzé.
Határidő: 2020. február 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A határozatról az érintettek értesültek, az Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és
Gyermekjóléti Központ beíratása megtörtént.
Óvodába beíratott gyermekek száma: 37 fő
Bölcsődébe beíratott gyermekek száma: 6 fő

12/2020.(I.23.)Kt. sz.
határozat
2020. évi közfoglalkoztatásról
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 100% állami finanszírozás mellett 2020.
évben az alábbi közfoglalkoztatási programokat indítja el:
1. Szociális start mintaprogram
2. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatosan
a további szükséges döntéseket meghozza.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2020. február 29.
A határozatról a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya értesült, a közfoglalkoztatási
programok márciusban elindultak.
14/2020.(I.23.)Kt. sz.
Kéleshalom, Fő utca 11. számú ingatlan ügye

határozat

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a tulajdonát
képező kéleshalmi 20 hrsz-ú, Kéleshalom Fő u. 11. sz. alatti ingatlanát Dám István és Dámné
Varga Mária Kéleshalom Fő u. 11. sz. alatti lakosok elbirtokolják, és hozzájárul ahhoz, hogy Dám
Istvánt és Dámné Varga Máriát az ingatlan tulajdonosaiként bejegyezzék.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2020. április 30.
A szerződés aláírásra került.

20/2020.(II.13.)Kt. sz.

határozat

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár régi épületszárnyának külső, homlokzati felújítása
és nyílászárók cseréje kerül megtervezésre
Jánoshalma Város Képviselő – Testülete határozatával támogatja pályázat benyújtását a Nép
Építészeti Program keretében szakmai előkészítésre igényelhető támogatásra, és biztosítja a

szükséges saját forrás összegét, összesen 571.500 Ft értékben, illetve biztosít további 6.250 Ftot a tulajdoni lap beszerzésére.
Tervezett beruházás helyszíne: Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár, 6440
Jánoshalma, Kossuth utca 3.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Czeller Zoltán
Határidő: 2020.02.20.
Fedezet: 2020. évi költségvetés
A határozat szerinti összegek szerepelnek az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 2020.
évre jóváhagyott költségvetésében.

21/2020.(II.13.)Kt. sz.

határozat

Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás feladat átadása
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja korábbi döntéseit és
ismételten kezdeményezi a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felé - a
költséghatékonyság és a szakmai szempontok szem előtt tartása érdekében- a Szociális
étkeztetés népkonyha nélkül: 140 fő; Házi segítségnyújtás: 18 fő szociális ellátási formák
átadását, a lehető leghamarabbi időponttal.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2020. február 29.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A határozatról a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ismételten értesült. Előre láthatólag
a 2020. évben befogadás nem lesz a két feladat tekintetében a minisztériumnál.

22/2020.(II.27.)Kt. sz.

határozat

„Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” TOP-1.4.1-19
Jánoshalma Város Képviselő – Testülete határozatával támogatja pályázat benyújtását a TOP1.4.1-19 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” elnevezésű pályázati
felhívásra.
A pályázat címe: Bölcsőde építése Jánoshalmán
A pályázat összköltsége: 144.000.000 Ft
Beruházás helyszíne: 6440 Jánoshalma, Radnóti utca 12. hrsz 148. /bölcsődei rész/
A pályázat benyújtásához szükséges tulajdoni lap beszerzésére 6.250 Ft-ot biztosít.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2020. március 9.
Fedezet: 2020. évi költségvetés
A pályázat benyújtásra került.

23/2020.(II.27.)Kt. sz.

határozat

Jánoshalmi Futball Club tulajdonosi hozzájárulás kérelme
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Jánoshalmi Futball
Club a 6440 Jánoshalma József Attila utca 16 számú Sportpálya önkormányzati ingatlanon
értéknövelő beruházást valósítson meg az alábbiak szerint:
1.
"A" és "B" pálya karbantartása
2.
200 fős mobil lelátó műanyag kagylóüléssel
3.
Cserepad kialakítás
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2020. március 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A határozatról a Jánoshalmi Futball Club értesült.

24/2020.(II.27.)Kt. sz.

határozat

2020. évi költségvetéssel kapcsolatos határozatok
Az állam által a szociális szakfeladatok elvégzésére juttatott keretösszeg felhasználására legyen
kidolgoztatva koncepció arra vonatkozólag, hogy a fennmaradó 18,8 millió Ft hogyan kerüljön
felhasználására a város költségvetésében.
Határidő: 2020. május 20.
Felelős: Kiss György szociális tanácsnok
A veszélyhelyzet miatt az összehívott Szociális Kerekasztal ülés megtartása meghiúsult.

26/2020.(II.27.)Kt. sz.

határozat

2020. évi költségvetéssel kapcsolatos határozatok
Minden intézménynél kerüljön bevezetésre a havi monitoring rendszere, amit az
intézményeknek minden hónap 10-ig kell elkészíteni, és benyújtani a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztálya felé.
Felelős: Tóth Erika osztályvezető
Az önkormányzati költségvetési szervek számviteli feladatait a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Osztálya látja el, így az intézményvezetők informálása a költségvetési bevételek-kiadások
alakulásáról a bizonylatok feldolgozottságának függvényében történik.
Jánoshalma, 2020. június 18.
Czeller Zoltán sk.
polgármester

