Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
a Képviselő-testület
2012. március 29-i ülésére

6/2012.(I.26.)Kt.sz.
határozat
Pályázat benyújtása „Az önkormányzatok érdekeltségnövelő, közművelődési fejlesztő
támogatására”
Jánoshalma Város Képviselő-testülete részt kíván venni a
4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet alapján” önkormányzatok
érdekeltségnövelő, közművelődési fejlesztő támogatása”
című pályázaton, melyhez biztosítja a szükséges
1.000.000,- Ft önerőt.
Fedezet: Lajtha László Nonprofit Kft.-nek átadott
költségvetési támogatás
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedést tegye meg.
Határidő: 2012. március 25.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A pályázat rögzítése az elektronikus rendszerben folyamatban van.

7/2012.(I.26.)Kt.sz.
határozat
Sportcsarnokban beléptetési kártya bevezetésének lehetősége
Jánoshalma Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a sportcsarnok
látogatására évi két alkalommal - 2012. év első és második félévére különérvényes belépési kártya kerüljön bevezetésre 100 Ft / hó díjazással.
A belépési kártya kártya formátumban, előre rendelt névvel és sorszámmal ellátott
laminált kivitelben készüljön.
A Belépési Kártya nélkül legyen látogatható a létesítmény:
tanóra keretében
délutáni iskolai foglalkozás keretében
edzések alakalmával
délutáni, iskolai, és edzések alkalmával gyermekkísérők részére
a létesítményt pénzért bérlőknek
az egyes foglalkozásokat tartó tanároknak, edzőknek
városi rendezvények résztvevőinek
bálak, egyéb rendezvények résztvevőinek
sportesemények részvevőinek (csapat) és 3 fő csapat kísérőnek
Belépési Kártyával látogatható rendezvények legyenek:
labdarúgó mérkőzések (téli kupa, tavaszváró kupa, szilveszteri kupa, stb.)
kézilabda mérkőzések
egyéb belépési kártya nélkül nem látogatható események
A Képviselő-testület felkéri a Városgazda Kft. ügyvezetőjét a kártya 2012.
március 1-től történő bevezetésével kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő: 2012. 02.28.
Felelős: Juhász Zsolt ügyvezető
2012. március 1-től az első fél évre szóló beléptető kártya bevezetésre került. A kártya díját a
sportcsarnok pénztárába kell befizetni. A befizető nyugtát kap, a plasztik kártya 10 nap alatt
készül el. Aki vidéki vagy nem igényli a kártyát annak nem készítik el, a nyugta
felmutatásával be tud jönni az adott időszak végéig a sportcsarnokba. Eddig kb. 40 db kártyát
igényeltek.

8/2012.(I.26.)Kt.sz.
Telek ingatlannal kapcsolatos felajánlás

határozat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete Dr. Ádám István
Jánoshalma Fecske utca 20. sz. alatti lakosnak, a
tulajdonát képező jánoshalmi 126 hrsz-ú, Bernáth Zoltán
utcában található telek hasznosításra való felajánlásával
kapcsolatos döntés meghozatala előtt a felmerülő
kérdéseket megvizsgálja és a februári képviselő-testületi
ülésen hoz döntést az ügyben.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
határozatról Dr. Ádám Istvánt értesítse.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A Képviselő-testület a februári képviselő-testületi ülésen döntését meghozta, a telket
hasznosításra elfogadta. A telek kulcsát azóta megkaptuk és ott a közfoglalkoztatottak
megkezdték munkájukat.

9/2012.(I.26.)Kt.sz.
határozat
Volt mozi épület megvásárlásra történő felajánlás
Jánoshalma Város Képviselő-testülete nem kívánja
megvásárolni a Bács-Kiskun Megyei szabadidősport
Szövetség tulajdonát képező Jánoshalma Radnóti u. 2. sz.
alatt található ingatlant, a Szövetség által felajánlott 9,5
millió forintos áron.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
határozatról a Szövetséget értesítse.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A Szövetség a határozatról a értesítést kapott.

10/2012.(I.26.)Kt.sz.
Vancsura Zoltán ingatlanvásárlási kérelme

határozat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete Vancsura Zoltán
Jánoshalma Eötvös u. 53 sz. alatti lakosnak eladja a
tulajdonát képező kéleshalmi 085/4 hrsz-ú, valóságban
Kéleshalom IV. körzet tanya 94. sz. alatti tanyás ingatlant
bruttó 234.000 Ft – azaz bruttó kétszázharmincnégyezer
forint -, valamint a kéleshalmi 085/11 hrsz-ú szántó
művelési ágú ingatlan önkormányzatot illető 10/12-részét
bruttó 16.000 Ft – azaz bruttó tizenhatezer forint- eladási
árért.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A szerződés megkötése folyamatban van.

11/2012.(I.26.)Kt.sz.
Rab Zoltán ingatlanvásárlási kérelme

határozat

Jánoshalma Város Önkormányzata a tulajdonát képező
700/23 hrsz-ú, valóságban Jánoshalma Hársfa u. 7. sz.
alatt lévő 640 m2 beépítetlen terület megnevezésű
ingatlanának 116/2000 (VI.28.) Kt. sz. határozatban lévő
jelenleg érvényben lévő eladási árát felülvizsgálja, az
eladással kapcsolatos döntést a következő Képviselőtestület ülésére halasztja.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A kérelem a következő testületi ülésen ismét napirendre került.

12/2012.(I.26.)Kt.sz.
határozat
Szántó Mihály felajánlása az önkormányzat számára
Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja Szántó
Mihály Bem József utca 96. sz. alatti lakos által a
tulajdonát képező jánoshalmi 2581 hrsz-ú, természetben
Jánoshalma Bem József utca 96. sz. alatti ingatlan
tulajdonjogát.
A Képviselő-testület az ingatlanon lévő leégett házat
lakhatóvá teszi és hozzájárul ahhoz, hogy Szántó Mihály
élete végéig, a rezsi díjak megfizetése mellett, bérleti díj
fizetése nélkül a házban lakjon.
A Képviselő-testület a helyreállítási munkákhoz 900.000
Ft fedezetet biztosít.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg, és az ajándékozási
szerződést írja alá.
Fedezet:
- Kéleshalom IV. körzet tanya 94. sz. 085/4 hrsz-ú tanyás
ingatlan értékesítéséből származó 234.000 Ft
- Kéleshalom 085/11 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlan
önkormányzatot illető 10/12-részének értékesítéséből
származó 16.000 Ft
- Jánoshalma Hársfa u. 7. sz. alatt lévő 700/23 hrsz-ú, 640
m2
beépítetlen
terület
megnevezésű
ingatlan
értékesítéséből származó bevétel
-2012. évi költségvetés
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

Az ajándékozási szerződés aláírásra, a ház lakhatóvá tételét eredményező munka
megrendelésre került.

14/2012.(I.26.)Kt.sz.
határozat
Köztisztviselők teljesítmény követelményeinek meghatározásáról 2012. évre
Jánoshalma Város Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló módosított
1992. évi XXIII. Tv. 34. §. alapján Jánoshalma Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalára vonatkozó kiemelt teljesítménykövetelményeket a
következők szerint határozza meg:
1. A Polgármesteri Hivatalnál törekedni kell a lakosság maximális, udvarias
kiszolgálására kérelmeik teljesítésére a hatályos jogszabályi keretek között.
2. A 2012. évi költségvetés tervezésekor, végrehajtása során maximális takarékosságra
kell törekedni, a kötelező feladatok ellátását kell szem előtt tartani. A helyi bevételt
képező adókat és más kintlévőségeket hatékonyabban kell behajtani, figyelemmel arra,
hogy az előre láthatóan behajthatatlan tartozások miatt keletkezett végrehajtási
költségek ne terheljék az önkormányzati költségvetést.
3. A bizottsági és testületi anyagok előkészítése során a precíz és pontos kidolgozás
valamint a bizottsági és testületi határozatok pontos és határidőben történő
végrehajtása alapvető követelmény.
4. A többszörösen módosított közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. tv., előírásait minden köztisztviselő
maradéktalanul köteles betartani.
5. Az ügyfélszolgálati irodában a lakosság számára minden munkanapon
ügyfélfogadást kell biztosítani.
6. Az Önkormányzat folyamatban lévő, megvalósítás alatt álló pályázatainak
előrehaladását, pontos végrehajtását az érintett köztisztviselők minden tudásukkal
segítsék.
7. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői a képviselők igénye esetén soron kívül
nyújtsanak adminisztratív segítséget a képviselők munkájához, a fogadóóráik
megtartásához.
8. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. szövegében foglaltak alapján segítsék a törvény 2012.
január 1-től és 2013. január 1-től hatályba lépő rendelkezéseinek végrehajtását,
készüljenek fel a módosult önkormányzati törvény alkalmazására és támogassák
Jánoshalma város járási székhely feladatokra való felkészülését.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, jelen célokból kiindulva határozza meg a
címzetes főjegyzőre vonatkozó teljesítménykövetelményeket.
A képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzőt illetve az aljegyzőt, osztályvezetőket,
irodavezetőket, jelen irányelv alapján fogalmazzák meg a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőire vonatkozó teljesítménykövetelményeket.
Határidő: 2012. február 28.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző

A határozatot a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján nyilvánosságra hoztuk.

17/2012.(I.26.)Kt.sz.
határozat
Óvodai, bölcsődei beíratás időpontjának meghatározása
Jánoshalma Város Képviselő-testülete Jánoshalma
Városban az óvodákba és a bölcsődébe történő jelentkezés
időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
2012. április 16-27-ig
hétfő- csütörtök :
800 -1600
péntek:
800 -1200
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a döntésről a
óvodák vezetőit értesítse, valamint a beiratkozási
időpontot tegye közzé.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

A döntésről az óvodák vezetői értesítést kaptak, a beiratkozási időpontja közzétételre került.
18/2012.(I.26.)Kt.sz.
határozat
Általános iskolai beíratás időpontjának meghatározása
Jánoshalma Város Képviselő-testülete Jánoshalma
Városban az általános iskolákban a tanköteles tanulók első
évfolyamra való beiratkozás időpontját az alábbiak szerint
határozza meg:
2012. március 23. péntek és 2012. március 24. szombat
péntek :
800 -1600 ,
szombat :
800 -1200
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a döntésről
az általános iskolák igazgatóit értesítse, valamint a
beiratkozási időpontot tegye közzé.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről az általános iskolák és óvodák vezetői értesítést kaptak, a beiratkozási időpontja
közzétételre került.

21/2012.(I.26.)Kt.sz.
határozat
Felső-Bácskai Fiatal Művészekért Kulturális Alapítvány részére közfoglalkoztatott
biztosítása
Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2012. március 1november 30. napjáig 1 fő 6 órás közfoglalkoztatottat
biztosít a 2.sz. melléklet szerinti megállapodásban
foglaltak alapján, a Felső-Bácskai Fiatal Művészekért
Kulturális Alapítvány részére azzal a feltétellel, hogy az
Alapítvány vállalja az 1 fő foglalkoztatottal kapcsolatos
pályázati önrész kifizetését, azaz 9.168,-Ft havonta 2012.
március 1- november 30. időtartamra 82.512,-Ft.
A Képviselő-testület felkéri
megállapodás aláírására.

a

polgármestert,

a

Határidő: 2012. március 01.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság javasolta, hogy a Helytörténeti Gyűjteményt a
továbbiakban ne a Felső-Bácskai Fiatal Művészekért Kulturális Alapítvány, hanem a Lajtha
László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. üzemeltesse, ezért
amennyiben a Képviselő-testület a javaslatot elfogadja, a 21/2012.(I.26.) Kt.sz. határozatot
célszerű visszavonni.

407/2011.(XII.15.)Kt.sz.
2012. évi közfoglalkoztatás fedezete

határozat

Jánoshalma Város Önkormányzata biztosítja a rövid
időtartamú közfoglalkoztatáshoz az alábbi kiadások
fedezetét:
kis értékű fogyóeszköz: 100.000,-Ft
védőital: 50.000,-Ft
Fedezet: 2012. évi költségvetés
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. március 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

A határozat visszavonásra került a 19/2012.(I. 26.) Kt.sz. határozattal.

48/2012.(II.23.)Kt.sz.
határozat
Beszámoló a munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátásáról
Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a munkaés tűzvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót.
A Képviselő-testület 2012. május 01-től 2012. június 30ig ezen átmeneti időre meghosszabbítja a vállalkozóval
kötött szerződést 50.000 Ft/ hó díjazással.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedést tegye meg.
Határidő: 2012-03-31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről a vállalkozót értesítettük. A jelenlegi megállapodás április végéig érvényes,
április hónapban meghosszabbításáról a döntés értelmében 50.000 Ft/ hó díjazással
gondoskodni fogunk.

49/2012.(II.23.) Kt. sz. határozat
Költségvetési rendelet-tervezethez kapcsolódó döntés
Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a költségvetés hiányára tekintettel az alábbi döntéseket
hozza:
2012. március 01-től az intézményeink és gazdasági
társaságaink tervezett működési kiadásaiból további 5 %os csökkentés és tartalékba helyezés történjen
Intézményeinknél a megüresedő álláshelyeket bizottsági
egyeztetések nélkül nem lehet betölteni.
Az ÖNHIKI pályázattal kapcsolatos előkészítés történjen
meg.
A 2012. márciusi bizottsági ülésekre az intézményeink és
gazdasági társaságaink készítsenek intézkedési tervet a
saját költségvetésükkel kapcsolatban és azt terjesszék a
Képviselő-testület elé.
A 2012. márciusi bizottsági ülésekre az intézmények és gazdasági társaságok elkészítették az
intézkedési terveket, amelyeket a bizottságok tárgyaltak.

50/2012.(II.23.)Kt.sz.
határozat
Hársfa u. 7. sz. alatti ingatlan tulajdonjogának rendezéséről
Jánoshalma Város Képviselő-testülete tudomásul veszi,
hogy a 134/1995 (V.30) Kt. sz. határozat és az 1995.
november 25-én kelt Megállapodás alapján, valamint
Lengyel Endre és Lengyel Anita között 2001. december 4én kötött egyesség alapján a jánoshalmi 700/23 hrsz-ú
ingatlan, ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonosa
Lengyel Endre, és hozzájárul, hogy Lengyel Endre az
ingatlan-nyilvántartásban a tulajdonjogát bejegyeztesse.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A határozatot Lengyel Endre megkapta, az ügyvédek gondoskodtak arról, hogy a korábban
megkötött szerződés és a határozat alapján az ingatlan-nyilvántartásban a tulajdonjog
bejegyzésre kerülhessen.

51/2012.(II.23.)Kt.sz.
Erdő utcai telkek árának meghatározásáról

határozat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete módosítja a 116/2000
(VI.28.) Kt. sz. határozatát és az Erdő utcai önkormányzati
tulajdonú telkek árát 500 Ft/m2 -ben, a Hársfa utcában található
önkormányzati tulajdonú telkek árát 480 Ft/m2 -ben állapítja
meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a telkek
eladásra való meghirdetéséről gondoskodjon.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A telkek eladásra való meghirdetése a Jánoshalmi Hunyadi Népe c. újságban megtörtént.

52/2012.(II.23.)Kt.sz.
Dr. Ádám István telek felajánlása

határozat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete megköszöni és elfogadja Dr. Ádám
István Jánoshalma Fecske utca 20. sz. alatti lakosnak, a tulajdonát képező
jánoshalmi 126 hrsz-ú, Bernáth Zoltán utcában található telek hasznosításra
való felajánlását 39.750 Ft bérleti díjért.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hasznosításra
megállapodást kössön.
Határidő: 2012. március 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A telek hasznosításra vonatkozó megállapodás megkötésre került, a telket az Önkormányzat
használatba vehette.

53/2012.(II.23.)Kt.sz.
Szociális szövetkezet részére földterület visszaadása

határozat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete nem biztosítja
térítésmentesen az „Értékünk a közös út” Szociális
szövetkezet részére az Önkormányzat tulajdonában lévő
1825 hrsz-ú 17580 m2 45,88 AK értékű szántó művelési
ágú földterületet.
Amennyiben a Szövetkezet bérleti díj ellenében használni
kívánja a földterületet, a Képviselő-testület hozzájárul a
2012. március 1-től 2015. december 31-ig történő
használathoz.
A bérleti díj mértéke évi 30.000 Ft
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2012. március 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

Az „Értékünk a közös út” Szociális szövetkezet a határozatról értesült, a megállapodás
megkötésre került.

55/2012.(II.23.)Kt.sz.
Tanuszoda pályázati kiírás

határozat
Jánoshalma Város Képviselő-testülete az előterjesztéshez
csatolt pályázati felhívás alapján bérbeadásra meghirdeti
az Önkormányzat tulajdonában lévő Tanuszodát.
A
Képviselő-testület
felkéri
Komáromi
Lajos
alpolgármestert, Dr. Benda Dénes címzetes főjegyzőt
valamint Dr. Hegyes Edina ügyvédet, hogy a
licittárgyaláson vegyenek részt, annak szabályos
lebonyolításáról gondoskodjanak.
Induló licit ár: 5000 Ft/hó
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a tárgyalás győztesével a bérleti szerződést kösse meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
hirdetésről legalább megyei szintű lapban gondoskodni
szíveskedjen.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

A tanuszodára vonatkozó bérleti felhívás meghirdetésre került a Petőfi Népében, a város
honlapján és a helyi újságban. A határidő 2012. március 20-án letelt, jelentkező nem volt.

56/2012.(II.23.)Kt.sz.
Közbeszerzési szabályzat elfogadása

határozat

Jánoshalma Város Önkormányzata elfogadja a
Közbeszerzési Szabályzatot a mellékletekkel együtt. A
szabályzat 2012. február 23-án lép hatályba és az ettől
kezdődően indított közbeszerzési eljárásokra kell
alkalmazni.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. február 23.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

Az elfogadott új Szabályzat 2012. február 23-án hatályba lépett, amelyet a város honlapjára
nyilvánosságra hozatal céljából megküldtünk.

57/2012.(II.23.)Kt.sz.
határozat
Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. által
benyújtandó pályázatok, TÁMOP-6.1.2/LHH/11/B
Jánoshalma Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Jánoshalmi Kistérségi
Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot nyújtson be a következő
pályázatra:
TÁMOP-6.1.2/LHH/11/B – Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a
leghátrányosabb helyzetű kistérségekben”:
A pályázat célja: az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása a lakosság
és speciális, magas kockázatú célcsoportok körében az egészségfejlesztést kistérségenként
támogató intézmény kialakításával és az egészségügyi ellátórendszer egészségfejlesztéssel
összefüggő feladatainak összehangolásával, kapcsolatainak fejlesztésével
Támogatási intenzitás: a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a
Igényelhető támogatás összege: legalább 25.000.000 Ft, legfeljebb 125.000.000 Ft.
Benyújtási határidő: 2012. március 20-tól
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésről értesítse a Jánoshalmi Kistérségi
Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-t.
A döntésről a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-t
értesítettük.
58/2012.(II.23.)Kt.sz.
határozat
Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. által
benyújtandó pályázatok, TÁMOP-6.2.2/A/11/1
Jánoshalma Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Jánoshalmi Kistérségi
Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot nyújtson be a
következő pályázatra:
TÁMOP-6.2.2/A/11/1 – Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében”:
A pályázat célja: az egészségügyi ágazatban fennálló humánerőforrás-krízis
helyzet kezelését célozza a Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi
struktúra átalakítással – új, megfelelő kompetenciákat biztosító felső- és
középfokú szakképzések, szakirányú továbbképzések, kompetencia- és
hatáskörbővítő képzések támogatása révén
Támogatási intenzitás: a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb
100%-a
Igényelhető támogatás összege: legfeljebb 50.000.000 Ft
Benyújtási határidő: 2012. március 21-től
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésről értesítse a Jánoshalmi
Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-t.
A döntésről a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-t
értesítettük.

59/2012.(II.23.)Kt.sz.
határozat
Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. által
benyújtandó pályázatok, humánerőforrás biztosításához való hozzájárulás
Jánoshalma Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Jánoshalmi Kistérségi
Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot nyújtson be a
következő pályázatra:
A pályázat célja: az egészségügyi ellátórendszer hatékony működéséhez
szükséges humánerőforrás biztosításához való hozzájárulás, figyelemmel az
ágazati fejlesztésekre, valamint a Semmelweis Tervben foglalt egészségügyi
struktúra-átalakításra.
Támogatási intenzitás: a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb
100%-a
Igényelhető támogatás összege: legalább 2.000.000 Ft, legfeljebb 50.000.000 Ft
Benyújtási határidő: 2012. március 8-tól
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésről értesítse a Jánoshalmi
Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-t.
A döntésről a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-t
értesítettük.
60/2012.(II.23.)Kt.sz.
határozat
Városgazda Kft. által elvégzett védekezési munkák részletező kimutatásának elfogadása
Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 2011. január 11.
és 2011. január 28. közötti belvízi védekezés során a
Városgazda Kft. által kiállított LJ9SA6001243 sz.
számlán szereplő munkák részletező kimutatást tudomásul
veszi, és azt elfogadja.
A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
határozatról a Városgazda Kft. ügyvezetőjét értesítse.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A részletező kimutatás megküldésre került a Magyar Államkincstárnak, azóta értesítést
kaptunk, hogy az elszámolást elfogadták.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a beszámolót szíveskedjen elfogadni.
Jánoshalma, 2012. március 21.
Tisztelettel:
Czeller Zoltán polgármester

