Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
a Képviselő-testület
2012. szeptember 13-i ülésére

89/2012.(III.29.)Kt.sz.
határozat
Gimnáziumi osztályok átköltözésének gyakorlati megvalósítása
Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium 6440 Jánoshalma, Radnóti u. 13. szám alatti
székhelyről, a gimnáziumi képzés és eszközeinek, valamint a gazdasági egységnek a
6440 Jánoshalma, Béke tér 11. szám alatti épületbe való áthelyezésére az alábbi
döntéseket hozza meg:
1. Alapító okirat kerüljön elkészítésre,
a) új névtábla,
Kiadás: kb. 50.000,-Ft
b) új bélyegző kerüljön megrendelésre
c) Kiadás: kb. 50.000,-Ft
d) az illetékes szervekhez - Kormányhivatal, NAV, MÁK, KIR, Bank,
szolgáltatók - a bejelentési kötelezettségnek tegyen eleget a Polgármesteri
Hivatal, illetőleg az Intézmény tegye meg.
2. Az intézmény minden dokumentumának aktualizálásáról az intézményvezető
gondoskodjon.
3. A Pedagógiai
gondoskodjon.

Program,

az

SZMSZ

felülvizsgálatáról

az

intézményvezető

4. A Gimnáziumi irattár a Béke tér 11. sz. alatti épületben kerüljön elhelyezésre.
5. Az informatikai hálózat megfelelő használatához, a számítógéppark működtetéséhez a
megfelelő helyiség kerüljön átalakításra.
Kiadás:
Határidő: 2012. 09. 01.
6. A gazdasági csoport a Béke tér 11. szám alatt kerüljön elhelyezésre.
7. A szélessávú internet kapcsolat biztosítása kerüljön kialakításra.
Kiadás:
8. Az eddigi és a folyamatban lévő pályázatok intézményi adatainak módosítását
kezdeményezze az intézményvezető.
9. A nevelő-oktató munkát segítők közösségi helyisége a jelenlegi helyén kerüljön
biztosításra.
10. Raktár, tároló hely az eszközöknek és berendezéseknek a jelenlegi helyén (Radnóti u.
13.) maradjon.
11. A sporteszközök, sportberendezések a felhasználás helyén, azaz a Sportcsarnok
szertárában kerüljenek elhelyezésre, illetőleg a Radnóti u. 13. sz. alatti épületben
maradjanak.

12. A felesleges, jó állapotban lévő bútorok a Radnóti u. 13. sz. alatti épületben
maradjanak.
13. 21. század elvárásainak is megfelelő kémiai előadó felszereléseinek, bútorainak,
eszközeinek elhelyezése a Béke tér 11. sz. alatti kémia szaktanteremben kerüljön
elhelyezésre.
Kiadás: szállítási, szerelési költség
14. Az interaktív táblák/táblák le-és felszerelése, átpakolása a Városgazda Kft.
segítségével történjék meg
Költség: szállítás: kb.128.000,-Ft
15. Az összes tabló átszállítása (gimnázium, kollégium kb.:120 db), le-és felhelyezése az
adott folyosórészekre az intézményvezető gondoskodjék róla.
Fedezet: 16. A Radnóti szobor átszállítását, felállítása a Hunyadi Iskola adott helyén egyeztesse a
Városgazda Kft. vezetőjével.
Az emlékfal maradjon az eredeti helyén.
Költség: szállítás, szerelés: 20.500,-Ft
17. A pedagógiai szakszolgálat fejlesztő, logopédiai foglalkozások a Molnár J. u. 3-5.sz.
ingatlanban kerüljenek megtartásra.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. augusztus 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Az intézmény a határozatban foglaltakról értesítést kapott, az átköltözést megvalósította.
90/2012.(III.29.)Kt.sz.
határozat
Gimnáziumi osztályok átköltözésének gyakorlati megvalósítása: átköltözés időpontjai
Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Hunyadi János
Általános Iskola Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium 6440 Jánoshalma, Radnóti u. 13. szám alatti
székhelyről a 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. szám alatti
épületbe való átköltözés időpontjai: 2012. június 12-14.
Érettségi vizsgákhoz szükséges termek berendezéseire
vonatkozóan: 2012. június 18-22-i hét után.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. augusztus 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Az intézmény a határozatban foglaltakról értesítést kapott, az átköltözést megvalósította.

91/2012.(III.29.)Kt.sz.
határozat
Gimnáziumi osztályok átköltözésének gyakorlati megvalósítása: érettségi vizsgák
biztonságának és lebonyolítása zavartalanságának biztosítása
Jánoshalma Város Képviselő-testülete a felhívja a
Hunyadi
János
Általános
Iskola
Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium intézményvezetőjének
figyelmét, arra hogy biztosítsa a 2012. érettségi vizsgák
biztonságát és lebonyolításának zavartalanságát.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Az intézmény a határozatban foglaltakról értesítést kapott, az átköltözést megvalósította.
92/2012.(III.29.)Kt.sz.
határozat
Gimnáziumi osztályok átköltözésének gyakorlati megvalósítása:
megfelelő bútorzat biztosítása a tanulók számára

korosztálynak

Jánoshalma Város Képviselő-testülete a felhívja a
Hunyadi
János
Általános
Iskola
Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium intézményvezetőjének
figyelmét, arra, hogy a korosztálynak megfelelő bútorzatot
biztosítsa a tanulók számára.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. augusztus 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Az intézmény a határozatban foglaltakról értesítést kapott, az átköltözést megvalósította.

93/2012.(III.29.)Kt.sz.
határozat
Gimnáziumi osztályok átköltözésének gyakorlati megvalósítása: tornaterem eredeti
állapotának meghagyása
Jánoshalma Város Képviselő-testülete a ragaszkodik
ahhoz, hogy a Radnóti u. 13. sz. alatti tornaterem eredeti
állapotában megmaradjon.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. augusztus 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Az intézmény a határozatban foglaltakról értesítést kapott, az átalakítás folyamatban van.

94/2012.(III.29.)Kt.sz.
Gimnáziumi osztályok átköltözésének
átszervezéséhez szükséges szakértői díjazás

határozat
gyakorlati megvalósítása:

kollégium

Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsőde, pedagógiai Szakszolgálat internet
ellátásáról gondoskodik az átköltözést követően.
Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
szerződést
köt
Kling
Józseffel
a
kollégium
átszervezésének kötelező szakértetésére bruttó 40.000 Ft
összegben.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedések megtételére.
Fedezet: költségvetés hiánya
Határidő: 2012. augusztus 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Az intézmény a határozatban foglaltakról értesítést kapott, a Szakértő a véleményezést
végrehajtotta.

ZÁRT ÜLÉS
119/2012.(III.29.)Kt.sz.
„Jánoshalma Város Díszpolgára” cím adományozása

határozat

Jánoshalma Város Díszpolgára címet adományoz
SÁGI LÁSZLÓNÉ
jánoshalmi lakosnak
Indokolás: Jánoshalmán példaértékű magatartásáért és
pedagógusi tevékenységéért.
Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2012. augusztus 20.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A kitüntetés átadására 2012. augusztus 17-én került sor.
ZÁRT ÜLÉS
120/2012.(III.29.)Kt.sz.
határozat
„Jánoshalma Város Díszpolgára Posztumusz” cím adományozása
Jánoshalma Város Képviselő-testülete
Jánoshalma Város Díszpolgára
adományoz
Mészárosné Dr. Szűcs Franciska
részére

Posztumusz

címet

Indokolás: jánoshalmi lakosokért, a helyes életmód
kialakításáért végzett több évtizedes lelkes és kitartó
munkájáért.
Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2012. augusztus 20.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

A kitüntetés átadására 2012. augusztus 17-én került sor.

ZÁRT ÜLÉS
122/2012.(III.29.)Kt.sz.
határozat
„Jánoshalma Város Kultúrájáért” cím adományozása
Jánoshalma Város Képviselő-testülete
Jánoshalma Város Kultúrájáért címet adományoz
Vavró Istvánné
jánoshalmi lakosnak
Indokolás: Jánoshalma kultúrában, közéletben végzett
sokoldalú tevékenységéért, mellyel nagy hatással volt
Jánoshalma lakosaira, a város fejlődésére és hírnevének
növelésére.
Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2012. augusztus 20.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A kitüntetés átadására 2012. augusztus 17-én került sor.
ZÁRT ÜLÉS
123/2012.(III.29.)Kt.sz.
határozat
„Jánoshalma Város Szociális Munkáért” cím adományozása
Jánoshalma Város Képviselő-testülete
Jánoshalma Város Szociális Munkáért címet adományoz
Martinek Erzsébet
jánoshalmi lakosnak
Indokolás: A jánoshalmi Máltai Szeretetszolgálat
vezetőjeként
végzett
áldozatos,
fáradhatatlan,
lelkiismeretes munkájáért.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2012. augusztus 20.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A kitüntetés átadására 2012. augusztus 17-én került sor.

hogy a

ZÁRT ÜLÉS
124//2012.(III.29.)Kt.sz.
„Az év vállalkozója” cím adományozása

határozat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete
Az év vállalkozója címet adományoz
Petróczky Ferenc
jánoshalmi lakosnak
Indokolás: A Jánoshalmán megalapított vállalkozásának
sikeres működtetéséért, fáradtságos munkájáért, mellyel a
jánoshalmi lakosok igényeit előtérbe helyezve az általa
működtetett üzletek minőségét fenntartva igyekszik
támogatni a várost és lakosait.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
szükséges intézkedéseket tegye meg.

hogy a

Határidő: 2012. augusztus 20.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A kitüntetés átadására 2012. augusztus 17-én került sor.
132/2012.(IV.26.)Kt.sz.
2011. évi egyszerűsített éves beszámoló elfogadása

határozat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja az
önkormányzat és intézményei adatait összevontan
tartalmazó könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2011. évi
Egyszerűsített éves beszámolót.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az
Egyszerűsített éves beszámoló, a független könyvvizsgálói
jelentés és a könyvvizsgálói záradék közzétételéről és az
Állami Számvevőszék felé történő megküldéséről
gondoskodjon.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A polgármester a szükséges intézkedést megtette.
A 2011. évi egyszerűsített éves beszámoló az Állami Számvevőszékhez 2012. június 13-án
megküldésre került.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott állásfoglalása szerint a közzététel
elegendő a helyben szokásos módon (pl. honlapon).

134/2012.(IV.26.)Kt.sz.
határozat
Jánoshalma Város Önkormányzatának vagyongazdálkodási koncepciója
Jánoshalma Város Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény
rendelkezéseinek
megfelelően
gondoskodjon,
az
önkormányzat vagyonáról szólóan új önkormányzati
rendelet megalkotásának előkészítéséről, valamint az
önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervének elkészítéséről, és azt terjessze a Képviselőtestület elé.
Határidő: 2012. szeptember 13.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Az Önkormányzat vagyonáról szóló rendelet és a vagyongazdálkodási terv a 2012.
szeptember 13-i Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került.

144/2012.(IV.26.)Kt.sz.
határozat
Önkormányzati konyha működtetése, 39/2012.(II.14.) Kt.sz. határozat visszavonása
Jánoshalma Város Képviselő-testülete visszavonja
39/2012.(II.14.) Kt.sz. határozatát, nem alapítja meg a
városi konyhát önálló intézményként. A konyha az
Önkormányzat egyik szakfeladata legyen, gazdálkodását a
Polgármesteri Hivatal lássa el.
Határidő: 2012. július 1.
Felelős: Tóth Erika pénzügyi osztályvezető
A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya a szükséges intézkedéseket megtette (pl. konyhai
dolgozók személyi anyagának átvétele, aktualizálása, új kinevezések elkészítése; szükséges
szerződésmódosítások vevőkkel – szállítókkal; új bélyegzők készítése; a számlázás, a
különféle elszámolások gyakorlatának kialakítása stb.)

147/2012.(IV.26.)Kt.sz.
Helyi környezetszépítési verseny pályázati kiírása

határozat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2012. évben ismét meghirdeti
A tisztább és rendezettebb Jánoshalmáért c. pályázatot az
előterjesztés mellékletében részletezett pályázati kiírás alapján.
A pályázaton részt vevők díjazására a 2012. évi önkormányzati
költségvetésben 0 Ft-ot kell elkülöníteni.
A díszoklevelek nyomtathatók, ha szükséges a Városgazda Kft.
kinyomtatja.
A nevezett ingatlanok elbírálását önkormányzati képviselőkből és
megbízott tagokból álló zsűri végzi. A bíráló bizottság tagjait a
Képviselő-testület kérte fel.
Határidő: a verseny kihirdetésének határideje 2012. április 30.
a verseny elbírálásának határideje
2012. augusztus 15.
díjak átadásának időpontja: 2012. augusztus 20-i testületi ülés
Felelős:

Czeller Zoltán polgármester

Az oklevelek átadására a jelentkezők számára 2012. augusztus 17-én került sor.
151/2012.(IV.26.)Kt.sz.
határozat
Közbeszerzési eljárás kiírásáról projekt menedzsmenti feladatok ellátására a KEOP
4.9.0./11-2011.-0069. sz. projekthez
Jánoshalma Város Képviselő-testülete uniós értékhatárt el
nem érő és egyben nemzeti értékhatárokat elérő
közbeszerzési eljárást kezdeményez a KEOP 4.9.0/112011-0069 azonosító számú „Jánoshalmi sportcsarnok
energetikai felújítása” című projekt projektmenedzsmenti
feladatainak ellátására.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról gondoskodjon. Az
eljárás előrelátható költsége: 230.000 Ft.
Fedezet: költségvetési tartalék
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A határozatot a Képviselő-testület a 278/2012. (VII.10.) Kt. sz. határozatával visszavonta. A
projektmenedzsmenti feladatokat a Városgazda Kft. látja el.

194/2012.(V.24.)Kt.sz.
határozat
Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
szakképzésének régi helyen hagyása
Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Hunyadi János
Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium szakképzését a Radnóti u. 13. szám alatti
épület jól elkülöníthető részében (hátsó rész) hagyja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2012. június 30.
A polgármester a szükséges intézkedést megtette.

195/2012.(V.24.)Kt.sz.
határozat
Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
89/2012.(III.29.)Kt.sz. határozat 5., 7., 11. és 17. pontjának visszavonása
Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 89/2012.(III.29.)
Kt.sz. határozatának 5, 7., 11. és 17. pontját
visszavonja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2012. június 30.
A polgármester a szükséges intézkedést megtette.

196/2012.(V.24.)Kt.sz.
határozat
Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gimnáziumi
képzésének költözéséhez pénzügyi fedezet biztosítása
Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Hunyadi János
Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium gimnáziumi képzésének a Béke tér 11. szám
alá költöztetéséhez biztosítja az alábbi új névtábla, új
bélyegzők, Radnóti szobor átszállítása, felállítása
kiadásokhoz a 147.000,-Ft pénzügyi fedezetet:
Fedezet: költségvetés hiánya
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2012. június 30.
A polgármester a szükséges intézkedést megtette.
A határozatban megállapított összeg a 2012. évi költségvetési rendelet I.sz. módosítása során
a Hunyadi Iskola költségvetésébe beépítésre került.
197/2012.(V.24.)Kt.sz.
határozat
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat távközlési szolgáltatóval
kötött szerződésének felülvizsgálata
Jánoshalma Város Képviselő-testülete felkéri a Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat
vezetőjét, hogy a távközlési szolgáltatóval kötött szerződését
költséghatékonyság szempontjából vizsgálja felül
és
amennyiben másik szolgáltatóval kedvezőbb szerződést tud
kötni úgy azt tegye meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2012. július 30.
A polgármester a szükséges intézkedést megtette. Az óvoda vezetője a szükséges
felülvizsgálatot elvégezte, de változtatásra nem került sor.

204/2012.(V.24.)Kt.sz.
PRACTICE CA. Kft-től terület vásárlása

határozat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete meg kívánja
vásárolni a PRACTICE CA Amerikai- Magyar
Könyvvizsgáló és Vagyonértékelő Korlátolt Felelősségű
Társaság tulajdonában álló, Jánoshalma, Dózsa György
89. sz. alatti, 1554. helyrajzi számú beépítetlen területet.
A Képviselő-testület felkéri Czeller Zoltán polgármester
és Komáromi Lajos alpolgármester urakat, folytassanak
tárgyalást a terület tulajdonosával maximum 1 251 000,Ft vásárlási összeghatárig.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Komáromi Lajos alpolgármester
A terület megvásárlásával kapcsolatos tárgyalás folyamatban van, az eladó az értékbecslésben
feltüntetett összegéért nem kívánja eladni. Magasabb összeget fog közölni, amelyért a
területet értékesíteni kívánja.
205/2012.(V.24.)Kt.sz.
Nyári gyermekétkeztetés

határozat
Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízza a 2012. évi nyári gyermek étkeztetés
megszervezésével a Pelikán Nonprofit Kft. Gyermekjóléti
Szolgálatát.
A gyermekek számára az ebéd főzése az önkormányzati
konyhán történjen és a gyermekek helyben fogyasszák el
az ételt.
Az étkeztetés megszervezése és az elszámolás során a
23/2012.(IV.18.) NEFMI rendelet szabályai szerint kell
eljárni.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedést tegye meg, a döntésről a Pelikán Kft.
ügyvezetőjét és a városi konyha vezetőjét értesítse.
Határidő: 2012-08-30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

Sajnos a 23/2012.(IV.18.) NEFMI rendelet szabályainak megfelelő hústermelő nem vállalta a
konyha számára nyers hús szállítását, ezért a rendelet szabályinak nem tudtunk megfelelni.
Emiatt a támogatásról lemondtunk.

206/2012.(V.24.)Kt.sz.
Ódorné Naszvadi Magdolna ingatlan felajánlása

határozat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete köszönettel
elfogadja a részére ingyenesen felajánlott per, igény és
tehermentes, Ódorné Naszvadi Magdolna Jánoshalma
Bajai u. 68/A fszt. 2. sz. alatti lakos által a felajánló
tulajdonát képező jánoshalmi 5008/30 hrsz-ú 2251 m2
nagyságú 3,13 AK értékű szőlő művelési ágú ingatlant,
mint ajándékot.
A Képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg és az ajándékozási
szerződést írja alá.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Az ajándékozási szerződés aláírásra került.

213/2012.(V.24.)Kt.sz.
határozat
Városfejlesztési Társaság működésének finanszírozása
Jánoshalma város Képviselő-testülete a Városgazda Kft.
részére a Kft-n belül létrejött Városfejlesztési Társaság
3 fő főállású munkavállalójának foglalkoztatásával
kapcsolatos közvetlen kiadások (munkabér + közterhei,
munkába járás költségei) 2012. július 01. – december
31. közötti időszak finanszírozására - 2012. június 30-i
folyósítási határidővel 6.801.000 Ft-os tagi kölcsönt
nyújt.
A kölcsön visszafizetési határideje: 2013. június 30.
Fedezet: költségvetési hiány
A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a
határozatról értesítse Juhász Zsolt ügyvezetőt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a tagi kölcsön szerződést az önkormányzat
nevében aláírja.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A megállapodás aláírásra került. Az összeg átutalása 2012. június 29-én megtörtént.

222/2012.(VI.26.)Kt.sz.
határozat
Jánoshalma város módosított településrendezési terve, iparterületek bővítésével való
egyetértés
Jánoshalma Város Képviselő-testülete az iparterületek
bővítésével egyetért, mivel a fejlesztési koncepcióval a
módosítás összhangban van:
„A meglévő iparterületeket hosszabb távon fenn kell
tartani. Fejlesztésre ezeken belül is van lehetőség, de új
iparterületek kijelölése is szükséges a nagytávlatú
fejlesztések számára.”
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
határozatról a Főépítészt értesítse.
Határidő: 2012. július 15.
A határozatról a Főépítész értesült.

223/2012.(VI.26.)Kt.sz.
határozat
Jánoshalma város módosított településrendezési terve, helyhez kötött beruházások
Jánoshalma városban a volt laktanya területén
rendelkezésre állnak kihasználható építési telkek
gazdasági célra, de a jelenlegi módosítás, meglévő üzem
épületek bővítését szolgálja. Ezek helyhez kötött
beruházások lesznek, melyek csak az érintett telkeken
tudnak megvalósulni.
A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy az előírt biológiai
aktivitásérték számítást a munkaközi anyag tartalmazza.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
határozatról a Főépítészt értesítse.
Határidő: 2012. július 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A határozatról a Főépítész értesült.

224/2012.(VI.26.)Kt.sz.
határozat
Jánoshalma város módosított településrendezési terve, környezeti vizsgálat nem készül
Jánoshalma Város Önkormányzata a módosítás kis léptéke
miatt nem tartja szükségesnek környezeti vizsgálat
elkészítését. Egy jövőbeni üzembővítés engedélyezésénél
a résztvevő illetékes környezetvédelmi felügyelőség fogja
a környezeti érdekeket érvényesíteni.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
határozatról a Főépítészt értesítse.
Határidő: 2012. július 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A határozatról a főépítész értesült.

225/2012.(VI.26.)Kt.sz.
határozat
Jánoshalma város módosított településrendezési terve
Jánoshalma Város Képviselő-testülete egyet ért Hernyák
Imre okleveles építészmérnök által elkészített módosított
Településrendezési tervvel és azt véglegesítésre ajánlja.
A Képviselő-testület szándékában áll Hernyák Imre
okleveles építészmérnök urat felkérni az újabb régészeti
területek igazgatási terület szabályozási tervlapján való
feltüntetésére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
határozatról Hernyák Imre urat értesítse.
Határidő: 2012. július 15.
Felelős Czeller Zoltán polgármester
A Határozatról Hernyák Imre úr értesült.

226/2012.(VI.26.)Kt.sz.
határozat
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról
Jánoshalma Város Képviselő-testülete megköszöni a
Polgármesteri Hivatal beszámolóját elkészítők, valamint a
Polgármesteri Hivatal többi köztisztviselőinek munkáját és
elfogadja a 2011. évi munkáról készített beszámolót a melléklet
szerint.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedést tegye meg.
A Polgármesteri Hivatal beszámolóját Jánoshalma város honlapján nyilvánosságra hoztuk.

226/B/2012.(VI.26.)Kt.sz.
határozat
Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról szóló beszámoló
Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a
Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás szakmai és
pénzügyi beszámolóját.
A polgármester a szükséges intézkedést megtette.

227/2012.(VI.26.)Kt.sz.
Beszámoló a polgárőrség járőrözési tevékenységéről
Jánoshalma

határozat

Képviselő-testülete elfogadja az
Egyesület
beszámolóját. A
polgárőrség felhasználhatja a 2012. évre meghatározott
összeg további részét.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a döntésről a
Önkéntes

Város

Polgárőrségi

Jánoshalmi Önkéntes Polgárőrségi Egyesületet tájékoztassa és a

szükséges intézkedést tegye meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedést tegye meg.
Határidő: 2012.06.30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A polgármester a szükséges intézkedést megtette.

228/2012.(VI.26.)Kt.sz.
határozat
Beszámoló a Bács-Volán Zrt. közszolgáltatói tevékenységéről
Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a BácsVolán Zrt beszámolóját.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2012. július 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A polgármester a szükséges intézkedést megtette.

229/2012.(VI.26.)Kt.sz.
határozat
Beszámoló a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium munkájáról
Jánoshalma Város Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki
az iskola igazgatójának, pedagógusainak és dolgozóinak a
végzett munkáért és elfogadja Hunyadi János Általános
Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
beszámolóját, a melléklet szerint.
A polgármester a szükséges intézkedést megtette.

230/2012.(VI.26.)Kt.sz.
határozat
Napközi Otthonos Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat beszámolója
Jánoshalma Város Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki
az óvoda igazgatójának, pedagógusainak és dolgozóinak a
végzett munkáért és elfogadja Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat beszámolóját a
melléklet szerint.
A polgármester a szükséges intézkedést megtette.

231/2012.(VI.26.)Kt.sz.
határozat
Jánoshalma közoktatási és beiskolázási terve a 2012/2013. évre
Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai
Szakszolgálat számára a 2012/2013-as nevelési évre az alábbiak szerinti csoportok indítását,
valamint a csoportok maximális létszámát engedélyezi:
Csoport
Radnóti utca 12
Méhecske csoport
Napraforgó csoport
Katica csoport
Mici-mackó csoport
Napocska csoport
Petőfi u. 35.
Bóbita csoport
Katica csoport
Batthyány u. 14.
Pillangó csoport
Katica csoport
Maci csoport
Jánoshalma összesen:
Kéleshalom
Boróka csoport

fő

létszám

21
22
22
22
22

21
22 + 2
22
22
22 + 1

25
24

25
24

20
23
22
223 fő

20 + 2
23 + 1
22 + 1
223 + 7 létszám

18

18

A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2012. július 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A polgármester a szükséges intézkedést megtette, az intézmény a határozatról értesült.
232/2012.(VI.26.)Kt.sz.
határozat
Jánoshalma közoktatási és beiskolázási terve a 2012/2013. évre
Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium,
Szakközépiskola számára a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerinti napközis csoportok és
osztályok indítását és maximális létszámát engedélyezi:
2012/2013.
tanév
1-8. évfolyam
Osztály

Fő Létszám Osztály

Fő

Létszám

Tanulásban
akadályozott
tanulók
Fő

Napközis,
egész napos
Létszám csoportok
fő

1.A
1.B

25
13

1.C

23

2.A
2.B
2.C

22
11
24

3.A
3.B
3.C

26
10
25

4.A
4.B
4.C

22
16
27

Kéleshalom
1-4. o.
18

26 5.A
14
5.,G
23 kisgimi
23
13 6.A
24 6.B
6.G
kisgimi
26
11 7.A
25 7.B
7.G
kisgimi
24
21
32 8.A
8.B
8.C
8.D

26

26
1.o.

0

0

2.o.

3

6

2

6

26

29 3.o.
24
26
4.o.

4

8

18
18

22 5.o.
20

6

12

28

29
3

6

3

6

5

11

28

24
20

29

6.o.
17
25
22
23

18
25 7.o.
23
23 8.o.

21
3 csoport

1.a E
1.b E

25
13

1.c e

23

2.a E
2.b E
2.c E
Tanulószoba
5.,6.,7. G *
3.a E
3.b E
3.c N

22
11
24

4.a E
4.b E
4.c E

22
16
27

1N

18

1N

1-8.

Tan. 5-8. o.
9-14.
évfolyam
osztály
9.
10-11.N
11-12.N
12-13.N
13.
14.

fő létszám
18
29
30
23
24
35
36
15
13

A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2012. július 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

A polgármester a szükséges intézkedést megtette, az intézmény a határozatról értesült.

25
26
10
25

17
25

233/2012.(VI.26.)Kt.sz.
határozat
Jánoshalma közoktatási és beiskolázási terve a 2012/2013. évre
Jánoshalma Város Képviselő-testülete felhívja az
intézmények
igazgatóit
a
beiskolázási
terv
megvalósítására, továbbá kéri, hogy a 2012. szeptember 1jén kezdődő tanévben törekedjenek arra, hogy a tanulói
csoportot – a törvényi előírásoknak megfelelően – minél
magasabb létszámmal töltsék fel, arról 2012. augusztus
27-ig a Polgármesteri Hivatal Oktatási ügyintézőjének
részletes létszám kimutatást adjanak le.

A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedést tegye meg.
Határidő: 2012. július 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A polgármester a szükséges intézkedést megtette, az intézmény a határozatról értesült.

234/2012.(VI.26.)Kt.sz.
határozat
Laktanya népszerűsítésével és vagyonvédelmével kapcsolatos intézkedések
Jánoshalma Város Képviselő Testülete határozatával
támogatja a DAOP-1.1.1/G jelű, „Ipari Terület
fejlesztése” című pályázat előrehaladását azzal, hogy a
befektetés ösztönzéssel kapcsolatos tevékenység ellátása
tárgyában szerződést köt a Pixel Manufaktúra Kft-vel.
A szerződéses összeg bruttó 1. 500.000 Ft.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Fedezet: pályázati forrás
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: a döntést követően, haladéktalanul
A szerződés a Pixel Manufaktúra Kft-vel aláírásra került.

235/2012.(VI.26.)Kt.sz.
határozat
Dinamikus utas tájékoztatási rendszer kialakításával kapcsolatos ajánlat elfogadása
Jánoshalma Város Képviselő Testülete határozatával
támogatja a DAOP-3.2.1/B jelű, „Buszpályaudvar
Jánoshalmán” című pályázat előrehaladását azzal, hogy a
dinamikus utas tájékoztatási rendszer kiépítésével
kapcsolatos tevékenység ellátása tárgyában szerződést köt
EMKE Kft-vel.
A szerződéses összeg br. 5.369.966.-Ft.
A szerződéses összeg alapján, az el nem számolható
költség tekintetében, ami br. 592.583 Ft, Jánoshalma
Város Képviselő Testülete biztosítja a szükséges további
fedezetet.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Fedezet: tartalék
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: a döntést követően, haladéktalanul
A szerződés az EMKE Kft-vel aláírásra került.
236/2012.(VI.26.)Kt.sz.
határozat
Gazdakör kérelméről, pályázat keretében történő eszközbeszerzéshez szükséges forrás
átmeneti biztosítása
Jánoshalma Város Képviselő Testülete határozatával
támogatja a Gazdakör Gyümölcs- és Szőlőtermesztők
Egyesülete pályázatának megvalósulását azzal, hogy a
soron következő kifizetési ütem időszakában átmenetileg
biztosítja 2012. augusztus 01-i folyósítási határidővel a
támogató határozatban szereplő bruttó 2.500.000 Ft-ot,
melyet a támogatási összeg megérkezését követően
haladéktalanul, de legkésőbb 2012. november 30-ig
visszautal részére az Egyesület.
Fedezet: ideiglenes pénzeszköz átadás
A Képviselő-testület kéri, hogy az ideiglenes pénzeszköz
átadásáról készült szerződés a következő ülésére kerüljön
beterjesztésre.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2012. július 31.
A Gazdakörrel a megállapodás az ideiglenes pénzeszköz átadásról 2012. július 25-én
aláírásra került.

237/2012.(VI.26.)Kt.sz.
Napközi Otthonos Óvoda létszám kérelme

határozat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete engedélyezi a
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai
Szakszolgálat nyugdíjba vonulók álláshelyének betöltését
határozott időre, 2013. augusztus 31-ig az alábbiak
szerint:
óvoda: 1 fő
bölcsőde: 1 fő
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedést tegye meg.
Határidő: 2012. július 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A polgármester a szükséges intézkedést megtette, az intézmény a határozatról értesült.

238/2012.(VI.26.)Kt.sz.
határozat
Hunyadi Iskola pedagógiai programjának szakértetése
Jánoshalma Város Képviselő-testülete Kling József
közoktatási szakértőt kéri fel és köt szerződést a
mellékletben foglaltak szerint, a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 44. §314 (1)315 bekezdés értelmében
Hunyadi
János
Általános
Iskola,
Gimnázium,
Szakközépiskola módosított Pedagógiai Programjának
szakértői feladatainak elvégzésére 160.000,-Ft ért.
Fedezet: 2012. évi költségvetés működési tartalék
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedést tegye meg.
Határidő: 2012. július 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A polgármester a szükséges intézkedést megtette, az intézmény a határozatról értesült, a
szakértővel a szerződés aláírásra került.

239/2012.(VI.26.)Kt.sz.
határozat
Létszámleépítéssel kapcsolatos pályázat benyújtásával kapcsolatos megállapítások
Jánoshalma
Város
Képviselő-testülete
az
intézményvezetők és a szakbizottságok bevonásával
felülvizsgálta intézményei létszámhelyzetét, valamint az
intézmények közötti létszám- és álláshely-átcsoportosítás
lehetőségét és az alábbiakat állapította meg:
A kollégiumi ellátás megszüntetése 7 fő közalkalmazottat
érint. Közülük 3 fő további foglalkoztatása megoldott a
Hunyadi Iskolában, közoktatási területen. A Molnár J. u.
3-5. (volt kollégium épület) további hasznosításával
összefüggő Képviselő-testületi döntés alapján 2 fő további
foglalkoztatására lehetőség van az önkormányzat 100 %os tulajdonában álló Városgazda Kft-nél.
2 fő takarítónő - jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának
megszakítása
nélküli
–
foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési
szerveinél nincs lehetőség.
A fenti határozat kivonata a pályázati anyaghoz becsatolásra került.
240/2012.(VI.26.)Kt.sz.
Létszámleépítéssel kapcsolatos pályázat benyújtása

határozat

Jánoshalma
Város
Képviselő-testülete
egyszeri
költségvetési támogatást igényel a Hunyadi János
Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium (július 1-től új elnevezése: Hunyadi János
Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola) 2 fő
kollégiumi takarítói álláshelyének megszüntetése miatti
döntéséhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségei
teljesítéséhez.
Jánoshalma város önkormányzat fenntartói körén belül,
tehát költségvetési szerveinél a meglévő üres
álláshelyeken,
az
előre
láthatólag
megüresedő
álláshelyeken vagy a tervezett álláshelyeken, illetve
szervezeti változás, feladatátadás következtében az
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a
nevezett intézményben közalkalmazottként foglalkoztatott
2 fő takarítónő munkaviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására
nincs lehetőség.
A Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium (július 1-től új elnevezése:
Hunyadi
János
Általános
Iskola
Gimnázium

Szakközépiskola) intézményben a 2 fő kollégiumi
takarítói álláshelyet az önkormányzat legalább 5 évig nem
állítja vissza, kivéve, ha – önkormányzati rendeleten
kívüli – jogszabályból adódó többletfeladatok ezt
indokolttá teszik.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
támogatási igény benyújtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A pályázat határidőre benyújtásra került.

241/2012.(VI.26.)Kt.sz.
határozat
Létszámleépítéssel kapcsolatos pályázat benyújtása, 2 901 905,- Ft pótelőirányzatot
biztosít a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
számára a jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez
Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2 901 905,- Ft
pótelőirányzatot biztosít a Hunyadi János Általános
Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
számára a 2 fő kollégiumi takarítói álláshely
megszüntetése
miatti
jogszabályi
kötelezettségek
(felmentési
illetmény,
végkielégítés
kifizetése)
teljesítéséhez.
Fedezet: 1 176 655,- Ft várható pályázati támogatásból
1 725 295,- Ft a 2012. évi ktgv. működési
tartalékából
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
határozatról értesítse az intézmény igazgatónőjét.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A határozatról az intézmény igazgatónője értesült.

243/2012.(VI.26.)Kt.sz.
határozat
Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft.
intézkedési terve
Jánoshalma Város Képviselő-testülete a gyermeki
érdekeket szem előtt tartja.
művészetoktatás jelenlegi szinten való működését
továbbra is fontosnak tartja, és köszöni, hogy a Lajtha
László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú
Non-profit Kft. eddig nem kért támogatást a
költségvetéséhez.
A
Képviselő-testület
biztosítja
az
Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény számára a változatlan
formában való további működéshez a 2013. évtől
7.372.000,-Ft támogatást.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A polgármester a szükséges intézkedést megtette.
244/2012.(VI.26.)Kt.sz.
határozat
Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft-vel kötött
Közművelődési Megállapodás módosítása
Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a Lajtha
László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú
Non-profit Kft-vel 2012. évre kötött Közművelődési
megállapodás módosítását - 4. sz. melléklettel történő
kiegészítését - a mellékelt szöveg szerint.
A megállapodás 13-as pontjába kerüljön bele, hogy a
Zsinagóga szükséges szellőztetése nyáron heti 2, télen heti
1 napon alkalmanként 2-3 óra időtartamban történjen meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedést tegye meg.
Határidő: 2012. 06.30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A megállapodás aláírásra került.

245/2012.(VI.26.)Kt.sz.
határozat
Három önkormányzati tulajdonú társaság könyvelési feladatainak közös ellátása,
Juhász Zsolt és Mizser Attila ügyvezetők felhatalmazása
Jánoshalma Város Önkormányzata - mint alapító és a
társaságok 100%-os tulajdonosa - nevében a Képviselőtestület felhatalmazza Juhász Zsolt és Mizser Attila
ügyvezetőket, hogy 2012. július 1-i hatállyal a Városgazda
Kft és a Lajtha László Non-profit Kft nevében könyvelési
szolgáltatás nyújtására ill. igénybevételére, bruttó
190.500,- Ft/hó díjazással szerződést kössenek.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről az cégek vezetői értesítés kaptak, a megállapodás megkötésre és végrehajtásra
került.

246/2012.(VI.26.)Kt.sz.
határozat
Három önkormányzati tulajdonú társaság könyvelési feladatainak közös ellátása,
Pelikán Kft könyvelési feladatai kiszervezésének elhalasztása
Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Pelikán Kft
könyvelési feladatai kiszervezésének kérdését a szociális
ágazatot érintő jogszabályi változások tükrében 2012. IV.
negyedévében újra napirendre tűzi.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
határozatról értesítse Ádám Tamásné ügyvezetőt.
Határidő: 2012. július 10.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről a Pelikán Kft. ügyvezetője értesítést kapott.

247/2012.(VI.26.)Kt.sz.
határozat
Három önkormányzati tulajdonú társaság könyvelési feladatainak közös ellátása,
Lajtha L. Non-profit Kft 2012. évi önkormányzati támogatásának csökkentése
Jánoshalma Város Képviselő-testülete a könyvelési
feladatok kiszervezése miatt 429.840,- Ft-tal csökkenti a
Lajtha L. Non-profit Kft 2012. évi önkormányzati
támogatását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
Közművelődési megállapodás jelen határozat szerinti
módosításának aláírására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
döntésről értesítse Mizser Attila ügyvezetőt.
Határidő: 2012. július 10.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről a Lajtha Kft. ügyvezetője értesítést kapott. Az önkormányzati támogatás
csökkenése miatt a Közművelődési megállapodás 2012. június 28-án módosításra került.
248/2012.(VI.26.)Kt.sz.
határozat
Három önkormányzati tulajdonú társaság könyvelési feladatainak közös ellátása,
Városgazda Kft. számára támogatás biztosítása a Lajtha Kft-től átkerülő 1 fő
alkalmazására
Jánoshalma Város Képviselő-testülete a könyvelési feladatok
ellátására a Lajtha L. Kft-től a Városgazda Kft-hez átkerülő 1 fő
alkalmazásával összefüggő kiadásoknak a könyvelési szolgáltatási
díj által nem fedezett részét 2012. II. félévére, 429.840,- Ft
összegben pénzbeni támogatás formájában biztosítja a
Városgazda Kft számára.
Fedezete: Lajtha L. Non-profit Kft 2012. évi önkormányzati
támogatásának csökkentése.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen
határozat szerinti támogatási szerződés aláírására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről
értesítse Juhász Zsolt ügyvezetőt.
Határidő: 2012. július 10.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről a Városgazda Kft. ügyvezetője értesítést kapott. A pénzbeni támogatásról szóló
megállapodás 2012. június 29-én aláírásra került.

250/2012.(VI.26.)Kt.sz.
Dr. Király Ibolya belgyógyász szakorvos kérelme

határozat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete támogatja a
cukorbetegek és érrendszeri betegek számára tábor
szervezését és a volt kollégiumi szálláshelyek
igénybevételére eseti árat állapít meg az alábbi
feltételekkel: az éjszakai szállást a jánoshalmi lakhelyű
betegek számára maximum 20 főre a volt Kollégium
épületében önköltségi áron, 250 Ft/éjszaka/ díjért 2012.
július 23 és július 27. között biztosítja. A nem jánoshalmi
lakosok számára a szállásdíj: 800 Ft/fő/éj.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedést tegye meg.
Határidő: 2012. 07. 28.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A polgármester a döntésről a kérelmezőt és a Városgazda Kft-t értesítette, a tábor
megszervezésre került.
251/2012.(VI.26.)Kt.sz.
Balaton Renáta kérelme

határozat
Jánoshalma Város Képviselő-testülete támogatja a 2012.
július 7-én megrendezésre kerülő táncgála szervezését az
alábbi feltételekkel:
Az első próba megkezdése előtt a szerződést a
sportcsarnok használatáról meg kell kötni.
- a Képviselő-testület biztosítja a Városi Sportcsarnok
használatát díjmentesen a próbák időtartamára arra az
időtartamra, amikor a Sportcsarnok más előre már
korábban lefoglalt rendezvényre nincs lekötve,
- a Városi Sportcsarnok használatát 10 óra időtartamú
bérleti díj megfizetése ellenében a gála időtartamára
2012. július 7. napjára
- a Képviselő-testület a volt kollégium épületét
díjmentesen, 35+2 főre 2012. június 25. és július 5. között
a táncosok elszállásolása céljából nem tudja biztosítani a
következők miatt:
A Jánoshalmi Napok miatt a kollégium foglalt, előtte
nagytakarítás lesz. 2012. július 1-től kezdődően a városi
kollégium, mint kollégium megszűnik, az épület
üzemeltetését a Városgazda Kft. veszi át és az iskola
valamint a Városgazda Kft. közötti épület és eszközök
átadás-átvételére kerül sor.

A Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató
Közhasznú Non-profit Kft. a hangosítást, projektort nem
tudja biztosítani, azt saját forrásból kell megoldani a
rendezvény szervezőjének.
Az Képviselő-testület felkéri a Városgazda Kft. vezetését
és a Probitas Táncsport Egyesületet, hogy a sportcsarnok
használata tekintetében működjenek együtt.
A Képviselő-testület felhívja a rendezvény szervezője
figyelmét, hogy a rendezvény idejére a sportcsarnokban
életbe léptetett biztonsági szabályokat maradéktalanul
tartsa be.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedést tegye meg.
Határidő: 2012.06.30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A polgármester a döntésről a kérelmezőt és a Városgazda Kft-t értesítette. A program
megrendezésre került.

252/2012.(VI.26.)Kt.sz.
határozat
Állati hullagyűjtő üzemeltetésével kapcsolatban a Városgazda Kft. megbízása
Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2013. június 30-ig
az alábbi szerződés szerint meghosszabbítja a
Városgazda Kft-vel 2012. június 30-án lejáró, az állati
hullagyűjtő telep üzemeltetésére kötött szerződését.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A polgármester a döntésről a Városgazda Kft-t értesítette. Szerződés 2012. június 28-án
aláírásra került.

253/2012.(VI.26.)Kt.sz.
Jánoshalmi Kistemető
megállapodásról

köztemetőként

üzemelő

határozat
részének kezeléséről

szóló

Jánoshalma Város Képviselő-testülete, amennyiben a
Katolikus Egyház, mint a jánoshalmi temetők tulajdonosa
és fenntartója a Csényi és Társa Kft-vel köt szerződést a
temetők fenntartására, elfogadja az előterjesztés
mellékletét képező – a kistemető köztemetőként üzemelő
részének kezelésére vonatkozó – Csényi és Társa Kft. és
Jánoshalma Város Önkormányzata között kötött
megállapodást.
Amennyiben az egyház más céggel köt szerződést, a
Képviselő-testület a köztemető üzemeltetéséről szóló
szerződés tervezetet újra tárgyalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2012. augusztus 21.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A polgármester a döntésről a Csényi és Társa Kft-t értesítette, a szerződés aláírásra került.

254/2012.(VI.26.)Kt.sz.
Jánoshalma Fürdő u. 6. sz. alatti lakóház felújítása

határozat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete nem tud fedezetet
biztosítani a Jánoshalma Fürdő u. 6. sz. alatti lakóház
Építési-hatóság által előírt munkálatainak elvégzéséhez.
A Képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a
határozatról az Építési hatóságot értesítse.
Határidő: 2012. július 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A határozatról az építési hatóság értesítést kapott.

255/2012.(VI.26.)Kt.sz.
Bozsics János ingatlanvásárlási kérelme

határozat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete Bozsics János
Jánoshalma Erzsébet tér 22. sz. alatti lakosnak eladja az
Önkormányzat tulajdonát képező jánoshalmi 718/13 hrszú beépítetlen területét, a kölcsönösen kialkudott 60.000 Ft.
– azaz hatvanezer forint – áron.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést írja alá.
Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Az adásvételi szerződés aláírásra került.

256/2012.(VI.26.)Kt.sz.
határozat
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0004 sz. projekt II. forduló önerő támogatása
Jánoshalma Város Ökormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az EU Önerő Alap pályázat
benyújtása KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 azonosító számú „Települési szilárdhulladék
mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági
Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” című projekt II. forduló önerő támogatására
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
Jánoshalma Város képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás tagjaként elfogadja, hogy a Társulás a KEOP 1.1.1/2F/09-11-20110004 azonosítójú „Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló
rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” II.
forduló pályázat megvalósításához szükséges önerő támogatására az EU Önerő Alapra
pályázatot nyújtson be.
A pályázat alapjául szolgáló fejlesztés legfontosabb adatai:
Megnevezés:

Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására
szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési
Hulladékgazdálkodási Rendszerben II. forduló
Azonosító száma:
KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004
Összköltsége:
3 440 033 840,-Ft
Saját forrás (EU Önerő Alap nélkül): 927 223 660,-Ft
Saját forrás (EU Önerő Alap pályázat sikere esetén): 463 611 830,-Ft
Saját forrás biztosításának módja:
koncessziós díj
Pénzügyi ütemezés: melléklet szerint

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Társulási Tanács
elnökét értesítse.
Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A Társulási Tanács részére a határozat megküldésre került.

257/2012.(VI.26.)Kt.sz.
MOVE bérleti szerződésének meghosszabbítása

határozat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete változatlan
feltételek mellett, 2012. december 31-ig meghosszabbítja
a MOVE Zrt. és az Önkormányzat között 2011.
december 14-én az Önkormányzat tulajdonát képező
Jánoshalma Hunyadi u. 18. sz. alatti ingatlan bérbeadása
tárgyában kötött, 2012. június 30-án lejáró szerződést.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
szerződésmódosítást írja alá.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A bérleti szerződés módosítását a polgármester aláírta.

258/2012.(VI.26.)Kt.sz.
határozat
Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata
Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a Cigány
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodást a
melléklet szerint.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a
megállapodást írja alá.
Határidő: 2012.06.30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A megállapodás aláírásra került.

259/2012.(VI.26.)Kt.sz.
határozat
Tűz és munkavédelmi feladatok ellátása kötött szerződés meghosszabbítása
Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2012. december 31ig meghosszabbítja a Zsikor Bt-vel a munka és tűzvédelmi
feladatok ellátására kötött szerződést jelenlegi bruttó
50.000.- Ft/ hó díjazásával
A szerződés az önkormányzat szabadtéri rendezvényeinek
biztosítására is kiterjed.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedést tegye meg.
Határidő: 2012-06-30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A megállapodás aláírásra került.

260/2012.(VI.26.)Kt.sz.
Környezetszépítési verseny elbírálása

határozat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete „A tisztább és
rendezettebb Jánoshalmáért” c. környezetszépítési
versenyre jelentkezett ingatlanok
elbírálását végző zsüri tagjainak a következő személyeket
kéri fel:
1.) Ágoston István bizottsági elnök
2.) Komáromi Lajos alpolgármester
3.) Madarász Attila képviselő
4.) Juhász Zsolt ügyvezető
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a megbízott
személyeket szíveskedjen értesíteni.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2012-06-30.
A verseny elbírálásra került, az oklevelek 2012. augusztus 17-én átadásra kerültek.

261/2012.(VI.26.)Kt.sz.
határozat
Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának felülvizsgálata
Jánoshalma Város Képviselő-testülete javasolja a
Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról
szóló megállapodás felülvizsgálatát és a 2011. évi
CLXXXIX. tv. rendelkezéseinek megfelelő módosítását.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, Mélykút
város, Borota, Kéleshalom községek polgármesterét
értesítse a Megállapodás módosítását a Kistérségi Tanács
ülésén tűzze napirendre és a szükséges intézkedést tegye
meg.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről Mélykút város, Borota, Kéleshalom községek polgármesterei értesítést kaptak.

262/2012.(VI.26.)Kt.sz.
határozat
Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában lévő ingóságok önkormányzati
tulajdonba igénylése
Jánoshalma
Város
Képviselő-testülete
pontos
nyilvántartást kér a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi
Társulás tulajdonában, nyilvántartásában lévő ingó és
ingatlan vagyonról valamint kéri megfogalmazni a
települések polgármesterei részéről a részletes koncepciót
a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás jelenleg
ellátott feladatainak 2013. január 1-től történő ellátásával
és vagyonának felosztásával kapcsolatban.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, Mélykút
város, Borota, Kéleshalom községek polgármesterét a
döntésről értesítse.
Határidő: 2012. szeptember 13.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről Mélykút város, Borota, Kéleshalom községek polgármesterei értesítést kaptak.

ZÁRT ÜLÉS
263/2012.(VI.26.)Kt.sz.
határozat
Önkormányzat likviditásának megőrzése érdekében tett javaslatok
Jánoshalma Város Képviselő-testülete az alábbi intézkedéseket várja
el a likviditás megőrzése érdekében:
1.) Az önkormányzati intézmények készítsenek írásbeli tájékoztatót az
éves költségvetési keret felhasználásának időarányos túlköltekezésére,
illetve az Önkormányzat felé lejárt határidejű tartozásokra
vonatkozóan.
2.) A kintlévőségek behajtása tekintetében fokozott hatékonyságot vár
el a Képviselő-testület. Kerüljön előtérbe a Jánoshalmi Hunyadi Népe
újságban való hirdetés, valamint behajtás minden rendelkezésre álló
eszközzel.
3.) Az elszámolási és fizetési határidőket tartsák be az önkormányzati
intézmények és cégek. Amennyiben ezt nem tudják megtenni,
jelezzék a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság és a Képviselő-testület
felé annak indokát.
4.) A Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetése a havi monitoringhoz szükséges pénzügyi
adatokat időben bocsássa a belső ellenőr rendelkezésére.
Az önkormányzati intézmények és Kft-k július hó végéig pénzügyileg rendezték lejárt
határidejű tartozásaikat az önkormányzat felé.
A kintlévőségek behajtására vonatkozóan megkeresés/ajánlat érkezett a Cash Global Hungary
Kft-től. A Képviselő-testület egyetértése esetén a szerződés aláírásra kerül.
ZÁRT ÜLÉS
264/2012.(VI.26.)Kt.sz.
Dudás József kérelme

határozat
Jánoshalma Város Képviselő testülete helyt ad Dudás
József kérelmének és 100.000,-Ft, azaz százezer forint
egyszeri, rendkívüli támogatásban részesíti.
Fedezet: Költségvetés/Szociális ellátások /Átmeneti
segélykerete
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

A kérelmező a támogatást megkapta.

265/2012.(VI.26.)Kt.sz.
határozat
Városgazda Kft. Alapító Okiratának módosítása: Juhász Zsolt ügyvezető megbízása
Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2012. szeptember
1-től 2017. május 31-ig időtartamra megbízza a
Városgazda Kft. ügyvezetői feladataival Juhász Zsolt
1966.07.12. anyja neve: Ott Mária Magdolna Jánoshalma,
Damjanich u. 1. sz. alatti lakost.
Díjazása: 450.000.-Ft/hó
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Az Alapító Okirat módosítása aláírásra került, azt Dr. Ádám István ügyvéd a Cégbíróság felé
megküldte.
266/2012.(VI.26.)Kt.sz.
határozat
Városgazda Kft. Alapító Okiratának módosítása: Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló
megbízása
Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2012. június 1-tól
2014. május 31-ig terjedő időtartamra megbízza a
Városgazda Kft. könyvvizsgálói feladataival Kócsóné
Kürti Mária Kiskunfélegyháza, Bajcsy Zs. u. 1. sz alatti
lakos könyvvizsgálót. Díjazása: 540 000 Ft + ÁFA /év.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Az Alapító Okirat módosítása aláírásra került, azt Dr. Ádám István ügyvéd a Cégbíróság felé
megküldte.
267/2012.(VI.26.)Kt.sz.
határozat
Városgazda Kft. Alapító Okiratának módosítása: új tevékenységi kör, diákotthon
épületének üzemeltetése
Jánoshalma Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
a Városgazda Vízgazdálkodási, Kommunális, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft., mint a volt diákotthon épület új
üzemeltetője tevékenységét új tevékenységi körrel
egészítse ki, amely a következő: TEÁOR'08 5590 Egyéb
szálláshely szolgáltatási tevékenység.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, az Alapító
Okirat módosítása tekintetében a szükséges intézkedést
tegye meg.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Az Alapító Okirat módosítása aláírásra került, azt Dr. Ádám István ügyvéd a Cégbíróság felé
megküldte.

268/2012.(VI.26.)Kt.sz.
Városgazda Kft. Alapító Okiratának módosítása

határozat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a
Városgazda Vízgazdálkodási, Kommunális, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft. Alapító Okiratának a módosítását a
könyvvizsgáló
és
az
ügyvezető
megbízásának
meghosszabbítása miatt.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, az Alapító
Okirat módosítása tekintetében a szükséges intézkedést
tegye meg.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Az Alapító Okirat módosítása aláírásra került, azt Dr. Ádám István ügyvéd a Cégbíróság felé
megküldte.

269/2012.(VI.26.)Kt.sz.
Magyar Vöröskereszt kérelme

határozat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete támogatja a Magyar
Vöröskereszt kérelmét, mely szerint egy mozgássérült
gyermek nyári táboroztatásához 15.000,-Ft-tal hozzájárul.
Fedezet: 2012. évi költségvetés átmeneti segélykeret
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedést tegye meg.
Határidő: 2012. július 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

A polgármester a szükséges intézkedést megtette, a szerződés aláírásra megküldésre került.

270/2012.(VI.26.)Kt.sz.
Bolvári Erzsébet kérelme

határozat
Jánoshalma Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy Bolvári Erzsébet Jánoshalma Orczy u. 65. sz. alatti
lakos a leégett lakóházuk kéményének újraépítéséhez, az
Önkormányzat készletéből 400 db bontott téglát
ingyenesen megkapjon. Az igényelt cement és oltott mész
ingyenes biztosítását költségvetési fedezet hiányában a
Képviselő-testület nem támogatja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2012. július 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

A kérelmező a határozatról értesült, a téglákat átvette.

271/2012.(VII.10.)Kt.sz.
határozat
Víziközmű törvény hatályba lépésével kapcsolatos intézkedések: csatlakozás a Bajavíz
Kft-hez
Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megerősíti 160/2012.(V.24.) Kt. sz. határozatát a Bajavíz
Kft.,-hez,
mint
víziközmű-szolgáltatóhoz
való
csatlakozásra vonatkozóan.
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdése alapján, a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
rendelkezéseinek való megfelelés érdekében úgy döntött,
hogy a jövőben a Bajavíz Kft. tagja kíván lenni, a kft-vel
szolgáltatási szerződést köt.
A Képviselő-testület 100.000,-Ft névértékű önálló
üzletrészt jegyez a Bajavíz Kft-ben és ezzel a kft. tagjává
válik.
A Képviselő-testület kéri Czeller Zoltán polgármestert,
hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2012. július 15.
A polgármester a szükséges intézkedést megtette. .

272/2012.(VII.10.)Kt.sz.
határozat
Víziközmű törvény hatályba lépésével kapcsolatos intézkedések: Bajavíz Kft-vel kötendő
megállapodás
Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza Czeller Zoltán polgármester urat arra, hogy
folytasson egyeztetést a Bajavíz Kft. tulajdonosaival és
képviselőivel az üzemeltetési szerződésben lévő kérdéses
pontokkal kapcsolatban.
A
szerződésbe
kerüljön
be
a
víziközművek
üzemeltetésével
kapcsolatos
várható
jogszabályi
változások, valamint Jánoshalma közigazgatási területén
befejezett beruházások megvalósulása következtében
minden esetben a 30 napon belüli felülvizsgálat és a
szerződésmódosítás lehetősége.
A Képviselő-testület felhatalmazza Czeller
polgármester urat, hogy a megállapodást írja alá.

Zoltán

Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2012. július 15.
A polgármester a szükséges intézkedést megtette, a megállapodás aláírásra került.
273/2012.(VII.10.)Kt.sz.
határozat
Önkormányzat és a Városgazda Kft. közötti víziközmű megállapodás megszüntetése
Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2012. december 31. hatállyal felmondja a Városgazda
Kft.-vel,
mint
víziközmű-szolgáltatóval
kötött
megállapodást, egyben felhatalmazást ad Juhász Zsolt
ügyvezető számára a vízgazdálkodással kapcsolatos,
jelenleg érvényben lévő szerződések megszüntetésére.
Az önkormányzat felhatalmazza a Városgazda Kft.
ügyvezetőjét, hogy az alaptevékenység megszűnésével, az
átszervezéssel kapcsolatos szükséges változtatásokat,
munkaügyi lépéseket tegye meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza Czeller Zoltán
polgármester urat, hogy a megállapodás felmondását írja
alá.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2012. december 31.
A határozat végrehajtása folyamatban van.

274/2012.(VII.10.)Kt.sz.
határozat
Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 9. évfolyamára való
beiskolázás
Jánoshalma Város Képviselő-testülete módosítja a
232/2012.(VI.26.)Kt.sz. határozatában a Hunyadi János
Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola számára a
2012/2013-as tanévre, a 9. osztály létszámát az alábbiak
szerint:
minimum 14 fő maximum 30 fő
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedést tegye meg.
Határidő: 2012. július 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A polgármester a szükséges intézkedést megtette, az intézmény a határozatról értesült.

275/2012.(VII.10)Kt.sz.
Szálláslehetőség biztosítása a kollégiumban

határozat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete Kelebia Község
Önkormányzatának kérelmére a kollégiumi szálláshelyek
igénybevételére eseti árat állapít meg az alábbi
feltételekkel:
A Képviselő-testület az éjszakai szállást Kelebia község
vendégei számára 2012. augusztus hónapban 90 fő részére
4 éjszakára a volt Kollégium épületében 1528 Ft/ éjszaka
díjért, összesen 550.000 Ft-ért 2012. augusztus hónapban
biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedést tegye meg.
Határidő: 2012. 07. 28.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről Kelebia Község Önkormányzata és a Városgazda Kft. ügyvezetője értesítést
kapott.

276/2012.(VII.10)Kt.sz.
határozat
Szálláslehetőség biztosítása a kollégiumban: Városgazda kft., mint üzemeltető
hatáskörébe utalása a szállásdíjak egyedi meghatározása
Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Városgazda Kft.,
mint üzemeltető hatáskörébe utalja a napi 40 fő feletti
csoportok szállásdíjának egyedi ár alkalmazásával
kapcsolatos eldöntését, azzal, hogy a szállásdíj összege
tekintetében a Városgazda Kft. ügyvezetője előzetes
szóbeli egyeztetésre köteles a polgármesterrel és a főállású
alpolgármesterrel.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedést tegye meg.
Határidő: 2012. 07. 28.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről a Városgazda Kft. ügyvezetője értesítést kapott.

277/2012.(VII.10.)Kt.sz.
határozat
Rendezési terv örökségvédelmi régészeti területeinek térképi jelölése
Jánoshalma Város Képviselő-testülete Hernyák Imre
építész úrtól papír alapon megrendeli Jánoshalma
külterületére kiterjedően, az örökségvédelmi régészeti
területek jelölését a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal
Nyilvántartási Irodájának adatai alapján, valamint a Helyi
Építési Szabályrendelet módosítását a tervező úr által
adott árajánlat szerinti 58.000 Ft. tervezési díjért.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Fedezet: költségvetés tartaléka
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási irodája szükséges adatokat megküldte,
Hernyák Imre úr felé a megrendelés megküldésre került.

278/2012.(VII.10.)Kt.sz.
határozat
Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola napelemes rendszer
kiépítésének tervezéséről, 151/2012. (IV.26.) Kt. sz. határozat visszavonása
Jánoshalma Város Képviselő-testülete visszavonja a
közbeszerzési eljárás kiírásáról projekt menedzsmenti
feladatok ellátására a KEOP 4.9.0./11-2011.-0069. sz.
projekthez szóló 151/2012. (IV.26.) Kt. sz. határozatát.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2012. július 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A polgármester a szükséges intézkedést megtette.

279/2012.(VII.10.)Kt.sz.
határozat
Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola napelemes rendszer
kiépítésének tervezéséről, Molnárné Faddi Rita tervezői megbízása
Jánoshalma Város Képviselő-testülete a KEOP
4.2.0/A/11-2011-0260 azonosító számú, Jánoshalmi
Hunyadi János Általános Iskola napelemes rendszerének
kiépítése című projekt építési terveinek elkészítésére
megbízást ad Molnárné Faddi Rita tervezőnek, a tervező
asszony által adott 150.000 Ft tervezési díjért.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Fedezet: Költségvetési tartalék
Határidő: 2012. július 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

A tervezői szerződés 2012. július 9-én aláírásra került. A tervezési díjról szóló számla
megérkezett, fizetési határideje 2012. augusztus 20.

280/2012.(VII.10.)Kt.sz.
ÖNHIKI pályázaton való részvétel

határozat

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
1.

Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban: 6.
melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok 2012. évi támogatására.

2.

Jánoshalma Város Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő
nyilatkozatot teszi:
I.
a) Az önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő feletti.
II. a) Jánoshalma Város Önkormányzata helyi adó bevezetéséről döntött és 2012.
évben ilyen jogcímen 129 300 ezer forint összegű bevételt tervez.
III.
Az önkormányzat módosított 2012. évi költségvetési rendeletét 41.504 ezer
forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra
kötelezett.
c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a
könyvvizsgáló elfogadta.
V.
Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§ (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek megfelel.

A pályázat a 2012. szeptember 10-i határidőre benyújtásra kerül.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a beszámolót szíveskedjen elfogadni.
Jánoshalma, 2012. szeptember 05.
Tisztelettel:
Czeller Zoltán polgármester

