Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
a Képviselő-testület
2012. november 15-i ülésére
293/2012.(IX.13.)Kt.sz.
határozat
Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola leltározási határidejének
megszabása
Jánoshalma Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi,
Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé a
következő határozati javaslat elfogadását:
Jánoshalma Város Képviselő-testülete kéri a fenntartott
köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló
ingó és ingatlan vagyon leltárának elkészítését a Hunyadi
János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola,
valamint a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde,
Pedagógiai
Szakszolgálat
vezetésétől
a
pontos
nyomonkövethetőség és a járási hivatallal kapcsolatos
átszervezések megkönnyítése érdekében.
A leltározás határideje: 2012. október 31.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

A Hunyadi Iskola a leltárat elkészítette, amely a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság ülésén
napirendként szerepelt. Az ezzel kapcsolatos előterjesztés napirenden van a mai testületi
ülésen.
310/2012.(X.18.) Kt. sz.
határozat
Városgazda Kft.-t felkérése az iskola és diákélelmezési konyha garanciális bejárása
során felmerült javítások elvégzéséhez szükséges költségvetés-tervezet elkészítésére
Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megbízza a Városgazda Kft.-t a Hunyadi János Általános
Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és a Diákélelmezési
Konyha épületében a garanciális bejárás során felmerült
javítások elvégzéséhez szükséges költségvetés-tervezet
elkészítésére.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Juhász Zsolt ügyvezető
A költségvetés-tervezet a Városgazda Kft-nél fennálló munka torlódás miatt még nem készült
el, de a testületi ülésig várhatóan elkészítésre kerül.

311/2012.(X.18.) Kt. sz.
határozat
Az iskola és diákélelmezési konyha felújításának kivitelezőjével szemben alkalmazható
jogi behajtás lehetőségének vizsgálata
Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri Dr. Kelle Judit projektmenedzsert, vizsgálja meg
az iskola és a diákélelmezési konyha felújításának
kivitelezőjével szemben a plusz költségek jogi
behajtására vonatkozó intézkedési lehetőségeket, és
erről tegyen javaslatot a Képviselő-testület felé.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Dr. Kelle Judit projektmenedzser
Részlet a Városfejlesztési Társaság Képviselő-testület számára készített tájékoztatójából:
A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek
kijavítását - amennyiben az időjárás a javítást lehetővé teszi – 24 órán belül köteles
megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben
Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítése mellett - a jó teljesítési biztosíték terhére a
munkát mással elvégeztetni.
Vállalkozó a nettó vállalkozói díj 5 %-a, azaz 7.286.789,- Ft (hétmilliókettőszáznyolcvanhatezer-hétszáznyolcvankilenc forint) jó teljesítési biztosítékot nyújt a
Megrendelőnek. A biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető a Megrendelő
bankszámlájára történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés
alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A jó teljesítési
biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani.
Az ügyben mindenképpen jogi képviselő útján történő kapcsolatfelvétel szükséges ( E
beruházás tárgyában Dr. Kastyják József és Dr. Hegyes Edina az Önkormányzat ügyvédje
már egyeztetett.
Amikor a felek jogi képviselői egyeztettek, még nem voltak ismertek pontosan a most feltárt
hiányosságok, hiszen itt sem az e-mail, sem a telefon, sem a hivatalos levél az
Önkormányzattól már semmilyen eredményt nem fog hozni.

312/2012.(X.18.) Kt. sz.
határozat
Jánoshalma szennyvíz-csatornázási projekt támogatási arányának felülvizsgálata:
Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft-hez kérelem benyújtása
Jánoshalma Város Önkormányzata kérelmet nyújt be a
Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit
Kft-hez a költség-haszon elemzés felülvizsgálatához.

A határozat végrehajtásaként kérelmet szükséges benyújtani a Nemzeti Környezetvédelmi és
Energia Központ Nonprofit Kft-hez. A kérelem benyújtása előtt közmű vagyon értékelést kell
végeztetni, amely értékelés szükséges lesz a kérelem elbírálásához.

313/2012.(X.18.) Kt. sz.
határozat
Jánoshalma szennyvíz-csatornázási projekt támogatási arányának felülvizsgálata:
költség-haszon elemzéshez szükséges dokumentumok elkészítésének kezdeményezése
Jánoshalma Város Önkormányzata kezdeményezi a
költség-haszon elemzéshez szükséges dokumentumok
elkészítését, azaz azok megrendelését. Az elkészítéséhez
szükséges
pénzügyi
forrást
az
önkormányzat
költségvetéséből biztosítja.

A költség-haszon elemzéshez szükséges dokumentumok ( közmű-vagyon értékelés )
elkészítésének megrendelése folyamatban van.
314/2012.(X.18.) Kt. sz.
Beszámoló a közterület felügyelő munkájáról

határozat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a
közterület-felügyelői
szolgálat
munkájáról
szóló
beszámolót.
A Képviselő-testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
közterület-felügyelő munkájáról készült beszámoló a
következő évektől kezdődően a Polgármesteri Hivatal
beszámolójában szerepeljen, nem külön napirendi
pontban.

A döntésről a közterület felügyelőt értesítettük, a 2013. évi munkatervben a közterület
felügyelő beszámolóját a Polgármesteri Hivatal beszámolója keretében tervezzük.

315/2012.(X.18.) Kt. sz.
Belterületi régészeti lelőhelyek rendezési terven való feltüntetése

határozat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete az idei évben már
nem tud fedezetet biztosítani Jánoshalma Város
Településrendezési Tervének módosítása kapcsán a
belterületi szabályozási tervlapok kiegészítésének
tervezési díjára, ami a belterületi régészeti lelőhelyek
tervlapra való felvételét jelenti. Egyúttal vállalja, hogy a
2013-as évben a tervezési munkára fedezetet biztosít.
Az Örökségvédelmi Hivatal állásfoglalásában jelzett
szükséges kiegészítéseket elvégzi az Önkormányzat.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg és a határozatról
értesítse az Örökségvédelmi Hivatalt.
Fedezet: 2013. évi költségvetés

Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

A polgármester a határozatról értesítette az Örökségvédelmi Hivatalt.

318/2012.(X.18.) Kt. sz.
határozat
Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat további működtetése: az ügyeleti szolgálat
működtetése továbbra is a jelenlegi keretek között történik
Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nem kíván a Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat
működtetésére közbeszerzési eljárást lefolytatni.
A jelenlegi keretek között működteti tovább az ügyeleti
szolgálatot, és folyamatosan vizsgálja az átszervezés
lehetőségét.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről az elterjesztés elkészítőit értesítettük. Az orvosi ügyelet ügyében a Mentőszolgálat
szerződéses ajánlata megérkezett, az a következő bizottsági üléseken és testületi ülésen kerül
előterjesztésre.

320/2012.(X.18.) Kt. sz.
Jánoshalma Város Önkormányzatának fejlesztési céljai

határozat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete javasolja a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatnak,
hogy a megye területfejlesztési céljainak kidolgozásakor, az alábbi fejlesztési célokat vegyék
figyelembe:
1. Gazdaságfejlesztési célok:
- Duna-Tisza csatorna létrehozása (vízgazdálkodási cél is)
- Víztározó építés (vízgazdálkodási cél is)
- Mezőgazdasági és megújuló energia kiállítás támogatása (turisztikai cél is)
- Mezőgazdasági gépgyártó vagy összeszerelő üzem térsége telepítése
- Megújuló energia alapanyag gyártás (pl. agri-pellet,)
- Zöldség-gyümölcs feldolgozó
- Energia termelés (napenergia)
- Térségi klaszter (pl. mezőgazdasági, turisztikai) kialakítása
2. Infrastruktúra
- M9 út továbbépítése (gazdasági hatása is van)
- Út és járdahálózat fejlesztés, rekonstrukció

-

Kerékpárút építés (turisztikai cél is), Hajós-Mélykút-Kunfehértó
Ivóvíz hálózat fejlesztés, rekonstrukció
Vasúti környezet európai szintre hozása
Kisszállási és tataházi út aszfaltozása

3. Megújuló energia felhasználás
- Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése
- Közvilágítás korszerűsítés

4. Környezetvédelem
- Hulladéklerakó rekultivációja (gally és törmelék)
5. Vízgazdálkodás
- Belvízelvezető rendszer tervezése
- Városi nyílt és zárt csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója, átalakítása
- Víztározó létrehozása (gazdasági cél is)
- Duna-Tisza csatorna térségen keresztüli megépítése (gazdasági cél is)
6. Turizmus
- Fizető vendéglátás fejlesztés
- Ökoturizmus fejlesztés (kerékpárutak)
7. Sport és szabadidő
- Sportlétesítmények fejlesztése
- Új sportlétesítmények építése
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fejlesztési célokról a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzatot értesítse.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

A döntésről a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnökét a polgármester értesítette.

321/2012.(X.18.) Kt. sz.
Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése

határozat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 73/2012. (III.29.)
Kt. sz. határozatban megjelölt intézményeken kívül
támogatja a Polgármesteri Hivatal épületének jövőbeli
energetikai korszerűsítési pályázatának benyújtását.
Az intézmények építészeti terveire 650.000 Ft.
keretösszeget biztosít.
Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja és javasolja a Közgyűlésnek a Jánoshalmi

Kistérségi Egészségügyi Központ épületére vonatkozó
energetikai korszerűsítési pályázat benyújtását.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Fedezet: költségvetési hiány
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A pályázat kiírásra került, de csak két napig lehetett benyújtani, a további benyújtási
lehetőségről információnk nincsen.
322/2012.(X.18.) Kt. sz.
határozat
Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület használtruha konténer
kihelyezése
Jánoshalma Város Képviselő-testülete megköti a használt
ruhák konténerben való gyűjtésére és elszállítására
vonatkozó megállapodást az Összefogás a Magyar
Családokért Országos Egyesülettel.
A használtruha gyűjtő konténer a Bernáth Zoltán 1. sz.
(Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnok) előtti füves területre
kerül elhelyezésre.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2012. november 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

A szerződés aláírásra került, a konténer kihelyezés időpontjáról még nincs információnk.

324/2012.(X.18.) Kt. sz.
határozat
Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola 2013/14 tanév szakképzési
keretszámainak meghatározása
Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Bács-Szakma
Szakképzés Fejlesztési és Szervezési Non-Profit
Kiemelten Közhasznú ZRT. Közgyűlésének határozata
értelmében a 2013/2014. tanévben a Hunyadi János
Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskolában.
- a 13. évfolyamon informatikai szakmacsoportos
képzésben, 16 főben beiskolázható tanulók létszámát az
alábbiak szerint határozza meg:

Gazdasági informatikus

16 fő

Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedést tegye meg.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

A döntésről a Bács-Szakma Zrt-t és a Hunyadi Iskolát értesítettük.
325/2012.(X.18.) Kt. sz.
Járások kialakításával kapcsolatos megállapodás megkötése

határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta Czeller Zoltán
polgármester
járások
kialakításával
kapcsolatos
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a határozat-tervezet mellékletét
képező megállapodást elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
megállapodás aláírására.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

A Jánoshalmai Járási Hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás aláírásra került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a beszámolót szíveskedjen elfogadni.
Jánoshalma, 2012. november 08.
Tisztelettel:

Czeller Zoltán polgármester

