Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
a Képviselő-testület
2012. október 18-i ülésére

65/2012.(III.26.)Kt.sz.
határozat
Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat működtetésének kiszervezése: a közbeszerzési
eljáráshoz szükséges előkészítések megtétele
Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri Jánoshalma Város jegyzőjét, hogy a Központi
Háziorvosi
Ügyeleti
Szolgálat
működtetésének
kiszervezéséhez a közbeszerzési eljárás lefolytatásához
szükséges előkészítéseket és javaslatokat tegye meg.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. szeptember 15.
Felelős: Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző
A Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat működtetésének kiszervezésével, esetleges
közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos előterjesztés a Városfejlesztési és
Városgazdálkodási Bizottság valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság ülésén
megtárgyalásra került, az ezzel kapcsolatos előterjesztés a Képviselő-testület napirendjén van.
249/2012.(VI.26.)Kt.sz.
Városi Kollégium működtetése

határozat
Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a Városgazda Kft.-nek a volt Városi Kollégium
működtetéséről, üzemeltetéséről szóló elképzeléseit és a
kollégium 2. félévi üzemeltetéséhez a Városgazda Kft.nek, mint további üzemeltetőnek biztosít 3.000.000 Ft
önkormányzati támogatást.
A Képviselő-testület felhatalmazza az új üzemeltetőt,
hogy a közműveket a Városgazda Kft. nevére bejegyezze.
A Képviselő-testület elfogadja a volt Városi
Kollégiumban az új üzemeltető által alkalmazott bérleti
díjakat.
Fedezet: működési tartalék.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az új
üzemeltetővel kössön megállapodást.
Határidő: 2012.09.30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

A volt kollégiumi épület II. félévi üzemeltetésének pénzügyi támogatásáról szóló
megállapodás 2012. június 29-én aláírásra került.

281/2012.(IX.13.)Kt.sz.
határozat
Jóteljesítési garancia lehívása „Jánoshalma Művelődési Központ rekonstrukciója és
bővítése” pályázattal kapcsolatban
Jánoshalma Város Képviselő-testülete a „Jánoshalma
Művelődési Központ rekonstrukciója és bővítése”
tárgyában között szerződés biztosítékául becsatolt
bankgaranciát igénybe kívánja venni a kijavítandó hibák
összegének mértékéig.
A követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Modinvest
Építőipari-Beruházóés
Kereskedelmi
Korlátolt
Felelősségű Társaság (Megbízó) a Szerződésben foglalt
jóteljesítési
kötelezettségét
nem,
vagy
nem
szerződésszerűen teljesítette.
Határidő: 2012. szeptember 21.
Felelős:
Városfejlesztési
Társaság,
menedzsmentje

a

pályázat

A jóteljesítési bankgarancia beváltásának határideje szeptember 30. (vasárnap) volt. Az
önkormányzat a lehívásra vonatkozó levelét 2 769 870,- Ft összeggel szeptember 28-án
(péntek) benyújtotta az OTP Bankhoz. A lehívó levelet Polgármester Úr visszavonta, mivel az
OTP Bank a cég számláján elkülönített 2 769 870,- Ft összeget, amelyről fedezet igazolást
adott ki.
282/2012.(IX.13.)Kt.sz.

határozat

Jóteljesítési garancia lehívásával kapcsolatos munkák elvégzése
Jánoshalma Város Képviselő-testülete a „Jánoshalma Művelődési Központ
rekonstrukciója és bővítése” tárgyában között szerződéssel és a jóteljesítési
garancia lehívásával kapcsolatos feladatokat az alábbiakban határozza meg:
1. A jogi háttér tisztázása.
2. Nem kijavított garanciális hibák leellenőrzése és azoknak a műszaki ellenőrrel
való leigazolása.
3. A hibák kijavításához szükséges költségvetés-tervezet elkészítése.
4. Annak vizsgálata, hogy a Városgazda Kft. a hibajegyzékben szereplő hibákból
mennyit tud kijavítani és elvégezni.

5. A Városgazda Kft. által kijavítható munkálatok után esetlegesen fennmaradt
feladatok elvégzésére annak a kivitelezőnek a bevonása, aki a javításához
szükséges árajánlatot adja.
6. A bankgaranciaként igényelt összeg magasabb legyen a feladat elvégzéséhez
szükséges költségvetés-tervezetben meghatározott összegnél.
Határidő: 2012. szeptember 21.
Felelős: Városfejlesztési Társaság
Juhász Zsolt ügyvezető
A Városgazda Kft. a költségvetés tervezetet elkészítette. A Modinvest Kft. vállalta a hibák
kijavítását 2012. október 19-ig. Ha ez mégsem történne meg, az Önkormányzat inkasszó útján
hozzájut az el nem végzett munka ellenértékéhez a cég számláján elkülönített 2 769 870,- Ft
összegből 2012. október 31-ig.

285/2012.(IX.13.)Kt.sz.
határozat
Beszámoló a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium,
igazgatójának szakmai programja megvalósításáról

Szakközépiskola

Jánoshalma Város Képviselő- testülete elfogadja Hunyadi
János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola
igazgatójának beszámolóját. Köszönetét fejezi ki az elmúlt
4 plusz egy év munkájáért, további eredményes munkát
kíván a vezetői feladatok ellátásához.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. szeptember 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről az Igazgató Asszony értesítést kapott.
286/2012.(IX.13.)Kt.sz.
határozat
Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola bejárásán tett
megállapítás
Jánoshalma Város Képviselő- testülete a Hunyadi János
Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola bejárása
során megállapította, hogy a tanévkezdésre zavartalanul
felkészültek, mindezért köszönetét fejezi ki az iskola
vezetésének és a pedagógusoknak, a munkájukhoz minden
jót kíván.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. szeptember 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

A döntésről az Igazgató Asszony értesítést kapott.
287/2012.(IX.13.)Kt.sz.
Beszámoló a 2012. évi Jánoshalmi Napokról

határozat

Jánoshalma Város Képviselő- testülete, elfogadja a
Jánoshalmi Napok beszámolóját.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. szeptember 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről az érintettek értesítést kaptak.

289/2012.(IX.13.)Kt.sz.
határozat
Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskolában 2 fővel a takarítói és
1 fővel a gazdasági ügyintézői munkakörben foglalkoztatottak számának csökkentése
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 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola Jánoshalma
Hunyadi u. 16. és Radnóti u. 13. sz. alatti telephelyeinek megszűnése
következtében csökkent az intézményben a munkaerő szükséglet (csökkent a
takarítandó területnagyság, csökkentek a gazdálkodással összefüggő
adminisztratív feladatok), ezért indokolt 2 fővel a takarítói és 1 fővel a gazdasági
ügyintézői munkakörben foglalkoztatottak számának csökkentése.
Az önkormányzat intézményei üres álláshellyel nem rendelkeznek.
Fentiek alapján a 2 fő takarítónő és 1 fő gazdasági ügyintéző – jogviszonyban
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására az
önkormányzat költségvetési szerveinél nincs lehetőség.
A döntésről az érintettek értesítést kaptak.

290/2012.(IX.13.)Kt.sz.
határozat
Létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylése
Jánoshalma Város Képviselő-testülete egyszeri költségvetési támogatást igényel a
Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 2 fő takarítói
és 1 fő gazdasági ügyintézői 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 és 1 fő gazdasági ügyintéző munkaviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola intézményben a
2 fő takarítói és 1 fő gazdasági ügyintéző 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. szeptember 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A pályázat 2012. szeptember 25-én benyújtásra került.
291/2012.(IX.13.)Kt.sz.
határozat
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat eszközvásárlási kérelme
Jánoshalma Város Képviselő-testülete engedélyezi a
Központi Háziorvosi Ügyeleti ellátás működési
engedélyének megtartásához szükséges eszközbeszerzést
123.000 Ft keretösszegben.
Fedezet: 2012. évi Költségvetés, Háziorvosi Ügyeleti
ellátás, Jubileumi jutalom
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. szeptember 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről az illetékes értesítést kapott, az eszközök megvásárlása folyamatban van.

292/2012.(IX.13.)Kt.sz.
határozat
Köznevelési intézmény ingó és ingatlan vagyon működtetésének nyilatkozat
Jánoshalma Város Képviselő- testülete nem tesz
nyilatkozatot arról, hogy a Nkt. 74.§ (4) bekezdésében
foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló
saját és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában
álló, az állami intézményfenntartó központ által 2013.
január 1-jétől fenntartott köznevelési intézmény
feladatainak ellátását szolgáló, ingó és ingatlan vagyon
működtetését nem tudja vállalni.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. szeptember 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntéssel kapcsolatos intézkedés megtétele megtörtént.
294/2012.(IX.13.)Kt.sz.
Diákélelmezési konyha létszámbővítési kérelme

határozat

Jánoshalma Város Önkormányzata kérelmet nyújt be a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központ Jánoshalmi Kirendeltséghez a hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatásra napi 6 órás munkaidőben 1
fő 2,5 hónap időtartamú munkába vonására.
Jánoshalma
Város
Önkormányzata
benyújtásához biztosítja a mindösszesen:
önerőt.

a
22

pályázat
920,-Ft

Fedezet: 2012. évi költségvetés FHT segélykeret
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Jánoshalmi Kirendeltségéhez a
Pályázat benyújtása megtörtént, a támogatási szerződés létrejött, a dolgozó felvételre került.

295/2012.(IX.13.)Kt.sz.
határozat
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat működési
dokumentumainak elfogadásáról: Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai
Szakszolgálat Bölcsődei Nevelés- Gondozás Szakmai programjának elfogadása
Jánoshalma Város Képviselő-testülete jóváhagyja a
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai
Szakszolgálat Bölcsődei Nevelés- Gondozás Szakmai
programját.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. szeptember 17.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről az óvoda vezetője értesítést kapott.
296/2012.(IX.13.)Kt.sz.
határozat
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat működési
dokumentumainak elfogadásáról: Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai
Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Jánoshalma Város Képviselő-testülete jóváhagyja a
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai
Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. szeptember 17.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről az óvoda vezetője értesítést kapott.
297/2012.(IX.13.)Kt.sz.
határozat
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat működési
dokumentumainak elfogadásáról: Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai
Szakszolgálat Bölcsődei Házirendjének elfogadása
Jánoshalma Város Képviselő-testülete jóváhagyja a
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai
Szakszolgálat Bölcsődei Házirendet.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. szeptember 17.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről az óvoda vezetője értesítést kapott.

298/2012.(IX.13.)Kt.sz.
határozat
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratának
módosítása
Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a
Napközi Otthonos Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai
Szakszolgálat Alapító Okiratának módosítását a melléklet
szerint.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, az Alapító
Okirat módosítása tekintetében a szükséges intézkedést
tegye meg.
Határidő:
2012. szeptember 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

A döntésről az óvoda vezetője értesítést kapott, az Alapító Okirat módosításról a Kincstár és
Közoktatási Információs Rendszer értesítést kapott.

299/2012.(IX.13.)Kt.sz.
határozat
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat TÁMOP-3.3.8 B-12
Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása
pályázatához kapcsolódó támogató határozat elfogadása
Jánoshalma Város Képviselő- testülete, mint fenntartó,
hozzájárulását adja a Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde,
Pedagógiai
Szakszolgálat,
Közoktatási
intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek
támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben című,
TÁMOP-3.3.8. B-12 kódszámú pályázat benyújtásához.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. szeptember 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

A döntésről az óvoda vezetője értesítést kapott.

300/2012.(IX.13.)Kt.sz.
határozat
Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja Jánoshalma Város
önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az
alábbiak szerint:
1. Középtávú vagyongazdálkodási terv:
a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal –
felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró
képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához
és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez
szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és
költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának
védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása,
továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.
c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés,
felújítás) céljait a Képviselő-testület döntései és az éves
költségvetési rendelet határozza meg.
d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának
biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt
feladatok hatékony és eredményes ellátása.
A hasznosítás formái:
1. a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése
2. használatba adása, bérbeadása
3.önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékenység
folytatása
1. Vagyon értékesítése
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi
értékbecsléssel megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján,
a vagyonrendelet előírásai szerint a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény alapján kell lefolytatni. A vagyon
értékesítéséből származó bevétel elsősorban kötvény
törlesztésére, valamint fejlesztések önerejeként és egyéb
ingatlanfejlesztési célok fedezetéül szolgálhatnak.
2. Bérlet útján történő hasznosítás
A lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati
tulajdonban lévő termőföldek, valamint telkek hasznosítása
elsősorban bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet
útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra,

hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban,
ennek elkerülése érdekében folyamatos pályáztatás szükséges.
3. Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen
vagyonnal
vállalkozási
tevékenység
folytatható.
Az
önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem
veszélyeztetheti.
Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet
részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni
hozzájárulásának mértékét.
e) Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás
aktualizálására, melynek fontosságát hangsúlyozza az
önkormányzati vagyonban várható változások.
f) Az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében
folyamatos hirdetés szükséges.
2. Hosszú távú vagyongazdálkodási terv:
a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv.
b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége
elv érvényesül a hosszú távú működési stabilitás biztosítása
érdekében.
c) Az önkormányzat résztulajdonában lévő ingatlanok
tulajdonjogának rendezése, értékesítés ill. vétel alapján, az
önkormányzati érdekek szemlőtt tartásával
d) Az önkormányzat a megkezdett beruházások sikeres
befejezése érdekében hozza meg határozatait.
e) Minden önkormányzati intézmény energia hatékonyságának
növelése.
f) Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati
lehetőségek maximális kihasználása.
Az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét a Jánoshalmi Hunyadi
Népe újság és a városi honlap számára nyilvánosságra hozatal céljából megküldtük.

301/2012.(IX.13.)Kt.sz.
határozat
Cash Global Hungary Kft. ajánlata kintlévőségek behajtásával kapcsolatban
Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a Cash
Global Hungary Kft kintlévőségek kezelésére tett
ajánlatát.
Jánoshalma Város Önkormányzata első körben az alábbi
jogcímeken
fennálló,
lejárt
fizetési
határidejű
követeléseinek kezelésével (behajtásával) bízza meg a
Cash Global Hungary Kft-t:
- lakbérek
- bérleti díjak
- közműfejlesztési hozzájárulás
- kölcsön-tartozások
- köztemetések
- egyéb, számlán alapuló lejárt követelések
Jánoshalma Város Önkormányzata 2013. január 1-től a
helyi adóknál fennálló lejárt követeléseinek kezelésével is
a Cash Global Hungary Kft-t kívánja megbízni.
Jánoshalma Város Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a szükséges szerződések, meghatalmazások
aláírására.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A megállapodás aláírásra került.
303/2012.(IX.13.)Kt.sz.
határozat
Megállapodás kötése az állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba adásával kapcsolatban
Jánoshalma Város Képviselő-testülete egyetért a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és Jánoshalma Város
Önkormányzata közötti megállapodás tartalmával, amely a
Jánoshalma ¼ hrsz-ú ingatlan ( Béke tér 1. sz.
Polgármesteri Hivatal épülete ) 65/237 tulajdoni
hányadának tulajdonba adásáról szól.
A Képviselő-testület felhatalmazza Czeller Zoltán
polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő:
2012. szeptember 30.
Felelős:
Czeller Zoltán polgármester
Czeller Zoltán polgármester a megállapodást aláírta, az aláírt példányokat az MNV. Zrt.
számára megküldtük. A későbbiekben kerül sor a tulajdonrész átadás-átvételi eljárásának
lebonyolítására, amelynek időpontjától nem kell bérleti díjat fizetnünk az épületrész
használata miatt.

304/2012.(IX.13.)Kt.sz.
határozat
Polgármesteri Hivatal gázvezeték rendszerének átépítése
Jánoshalma Város Képviselő-testülete bruttó 400.000 Ft.
fedezetet biztosít a Polgármesteri Hivatal gázvezeték
rendszerének átalakítására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Fedezet: zárt csapadékvíz gyűjtő aknák készítése
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A munka elvégzésre került.
305/2012.(IX.13.)Kt.sz.
határozat
Jánoshalma Ipari terület szennyvízhálózatának üzemeltetése
Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Jánoshalma Ipari
terület önálló szennyvízrendszerének üzemeltetésével
megbízza a Városgazda Kft-t a jelenleg működtetett
rendszer feltételeinek megfelelően.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
szerződés megkötéséhez a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A határozatról a Városgazda Kft. értesítést kapott.
306/2012.(IX.13.)Kt.sz.
Határozat a Dél-alföldi

Ivóvízminőség-javító

határozat
Konzorcium részére

tervezési

hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő átutalásának módjáról

Jánoshalma Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító
Konzorcium Taggyűlésének 8/2011 (12.07) TGY. határozata alapján nyilatkozik arról, hogy a
Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és
fennmaradt önerő 70 %-át, 1 111 187 Ft, azaz
egymillió egyszáztizenegy ezer
száznyolcvanhét Ft-ot a 11732129-15338954. sz. bankszámlára kéri utalni, melynek
tulajdonosa Jánoshalma Város Önkormányzata.
A határozatról értesítést kap:
Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Jánoshalma Város Polgármestere
Polgármesteri Hivatal Jegyzője és Pénzügyi Osztálya
A határozatról az érdekeltek értesítést kaptak, a pénzösszeg visszaigénylését a Társulás intézi.

ZÁRT
307/2012.(IX.13.)Kt.sz.
határozat
Szabályzat elfogadása a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője és Felügyelő Bizottságának tagjai ügyében
Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a 2009.
évi CXXII. Tv. 5.§. (3) bekezdése alapján készített, a
Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági
tagjai és egyes munkavállalói javadalmazására, valamint a
jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások
módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről
alkotott Javadalmazási Szabályzatot.
A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a
Javadalmazási Szabályzatot a Kecskeméti Törvényszék
Cégbíróságán az elektronikus cégiratok között helyezze
letétbe.
Határidő:
2012. szeptember 30.
Felelős: Ádám Tamásné ügyvezető
A Szabályzat a Kecskeméti Törvényszék Cégbíróságán az elektronikus cégiratok között
elhelyezésre került.
ZÁRT
308/2012.(IX.13.)Kt.sz.
határozat
Szabályzat elfogadása Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú
Non-profit Kft. vezető tisztségviselője és Felügyelő Bizottságának tagjai ügyében
Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a 2009.
évi CXXII. Tv. 5.§. (3) bekezdése alapján készített, a
Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft. vezető tisztségviselői,
felügyelőbizottsági tagjai és egyes munkavállalói
javadalmazására, valamint a jogviszony megszűnése
esetére biztosított juttatások módjának, mértékének
elveiről, annak rendszeréről alkotott Javadalmazási
Szabályzatot.
A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a
Javadalmazási Szabályzatot a Kecskeméti Törvényszék
Cégbíróságán az elektronikus cégiratok között helyezze
letétbe.
Határidő:
2012. szeptember 30.
Felelős: Mizser Attila ügyvezető
A Szabályzat a Kecskeméti Törvényszék Cégbíróságán az elektronikus cégiratok között
elhelyezésre került.

ZÁRT
309/2012.(IX.13.)Kt.sz.
határozat
Szabályzat elfogadása a Városgazda Kft. vezető tisztségviselője és Felügyelő
Bizottságának tagjai ügyében
Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a 2009.
évi CXXII. Tv. 5.§. (3) bekezdése alapján készített, a
Városgazda Kft. vezető tisztségviselői, Felügyelő
Bizottsági tagjai és egyes munkavállalói javadalmazására,
valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított
juttatások módjának, mértékének elveiről, annak
rendszeréről alkotott Javadalmazási Szabályzatot.
A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a
Javadalmazási Szabályzatot a Kecskeméti Törvényszék
Cégbíróságán az elektronikus cégiratok között helyezze
letétbe.
Határidő:
2012. szeptember 30.
Felelős: Juhász Zsolt ügyvezető
A Szabályzat a Kecskeméti Törvényszék Cégbíróságán az elektronikus cégiratok között
elhelyezésre került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a beszámolót szíveskedjen elfogadni.
Jánoshalma, 2012. október 10.

Tisztelettel:

Czeller Zoltán polgármester

