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Jfnoshalmi Polgdrmesteri Hivatal dfszterm6ben

2022. januiir 18. napj6n 1400 6rakor a Gazdasilgfejleszt6si 6s
vtirosi.izemeltetdsi, valamint a Penzigyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6g
egytittes nyilt til6sen.

Gazdas6gfej leszt6s i 6s V6ro stizemeltet6si B izottsrig

4f6

Malustyik Bdla

Di6si Jdnos

Szak6l Lajos

Farkas Andr6s

Nagy Zsolt Zoltdn, Bodrogi Zsolt, Kiss Gycjrgy, Csizovszki L6szlo,

Dr. Renner Tam6s

Pdnztigyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6g

3f6

MadardszAttila bizotts6gi eln6k

Malustyik B6la bizotts6gi tag

Szak6l Lajos bizotts6gi tag

Tdvol maradt: Nagy Istv6n, Kiss Ciydrgy

Helye:

K6sziilt:

Jelen vannak:

Tr{vol maradt:

Jelen vannak:

Jelenl6v6 meghfvottak:
Czeller Zoltdn

Kov6cs J6zsef

Gidai Jrinos

bizottsrigi elndk

bizottstigi tag

bizottsiigi tag

ktilso bizottsrigi tag

polgrirmester

alpolgdrmester

t6rsadalmi megbiz. alpolgiirmester

osztiiyt'ezeto

osiliiytt'ezeto

osztilyvezeto

Dr. Rennem6 dr. Radv6nszki Anik6 jegyzl

Juh6sz Anik6

Kasziba S6ndor

Laszlo Maria

Gazdas6gfejlesztdsi ds V6rostizemeltetdsi Bizottsiig, Pdnziigyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6g
egyiittes nyilt iildse 2022. janudr 18.



Juh6sz Zsolt

Kov6csn6 Sv6by Korndlia

Ordogh Edit

Pekar Krisztina

iigyvezet6

szakmai vezeto

intezmenyvezet6

jegyz6k0nyvvezeto

Ficsom6 S6far Anett

Madar6sz Attila levezetl elndk Ur tisztelettel krisz6nti a megjelent bizotts6gi tagokat, Jegyzb

asszonyt, a Polg6rmesteri Hivatal munkat6rsait, a meghivott vend6geket a Gazdasdgfejleszt6si

6s V{rostizemeltetdsi, valamint a Pdnztigyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6g egyiittes nyilt til6s6n.

Madar6sz Attil.a levezet6 elnok
A Gazdas6gfejleszt6si 6s V6rostizemeltetdsi Bizotts6g 9 tagb6l 4 jelen van a nyilt til6sen,

meg6llapitom, hogy a bizotts6g nem hat6rozatk6pes. A P6nziigyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6g 5

tagb6l 3 tag jelen van a nyilt til6sen, meg6llapitom, hogy a bizotts6g hatdrozatk6pes.

M6dosit6si javaslatok vannak-e a napirendi pontokhoz?

Malustvik B6la

Tisztelettel kdszontdm a megjelenteket. A Gazdas6gfejleszt6si 6s Viirostizemeltetdsi Bizotts6g

hatfu ozatkeptelens6 ge miatt j avaslom levenn i a I 6 . napirendi pontot'

Dr. Rennern6 dr. Radv6ns7ki Anik6
A kdvetkez6 Bizotts6gi iil6sen kellene megt6rgyalni a napirendi pontot.

Madar6sz Attila levezet6 elndk
Tov6bbi m6dosit6si javaslatok vannak-e a napirendi pontokhoz? Megdllapitom nincs. Aki
egyet6rt a napirendi pontok sorrendjdvel6s targyalisdval,k6rem, kdzfeltartdssal jelezze.

Nyilt iit6s javasolt napirendi pontjai:

l. T 6j6koztat6 fejleszt6sekr6l
Elo ad6 : Czeller Zoltin pol giirmester

El6terjeszt6st k6szit6: Hal6sz-Csiba Ren6ta

2. Beszdmol6 a Polgfrmesteri Hivatal202l.6vi munk6jir6l
Eloado: Dr. Rennern6 dr. Radv6nszki Anik6 jegyzo
Eloterjeszt6st k6szito: Dr. Rennern6 dr. Radv6nszki Anik6 jegyzo

3. Rendelet- tewezet a K6pvisel6-testiilet 6s Szervei Szervezeti 6s Miikiid6si
Szabilyzatir6l
E16ad6: Dr. Rennem6 dr. Radvanszki Anik6 iegyzo
Eloterjeszt6st k6szit6: Dr. Rennern6 dr. Radv6nszki Anik6 jegyzo

4. Eldterjeszt6s ,rOnkormdnyzati feladatelk{tr{st szolgfl6 fejleszt6sek 2022" timogatisi
k6relem benyrij t6sr[16l
El6ad6 : Czeller Zoltin polg6rmester
Eldterjesztdst k6szit6: Hal6sz-Csiba Ren6ta

Gazdas6gfejlesztdsi 6s Varosiizemeltetdsi Bizottsrlg, Pdnziigyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6g

egyiittes nyilt iil6se 2022. jarufur 18.



5. Eldterjeszt6s ,,Meg[jul6 v6rosr6szek JdnoshalmirnJ" tirgyri kdzbeszerz6s

inditdsdr6l6s kdzbeszerzils lefolytatdsfhoz sziiks6ges forrds biztositisdr6l
Eload6 : Czeller Zolthn pol g6rmester

El6terjesztdst k6szit6: Hal6sz-Csiba Ren6ta

6. Ell6terjeszt6s a Kiizponti Hiziorvosi iigyelettel kapcsolatos k6relem16l
E load6 : Czeller Zoltdn polgrirmester
E loterj esztdst k6szito : Juh6sz Anik6 osztiiyv ezeto

7. El6terjeszt6s a polgirmester 2022. 6vi szabadsrig-terv6r6l
Eload6: Dr. Rennern6 dr. Radvdnszki Aniko iegyzo
E,l6terjesztdst k6szit6: Dr. Rennemd dr. Radvanszki Anik6 jegyzo

8. El6terjeszt6s Jinoshalma V6ros K6pvisel6 testiilet6nek2022.6vi munkaterv6r6l
E)load6: Dr. Rennernd dr. Radv6nszki Anik6 jegyzo

E)loterjesztdst k6szito: Dr. Rennern6 dr. Radv6nszki Anik6 jegyzo

g, Eldterjesztds a Gyermek}lnc 6voda 6s Bdtcs6de, Csakld- 6s Gyermekj6l6ti Ktizpont
miiktidtet6s616l
E)l6ad6 : Juh6sz Anik6 osrtillyv ezetb

Eiloterj eszt6st k6szit6 : Juh6sz Anik6 osztillyv ezeto

1 0. El6terj eszt6s 6vodai beiratis id6pontj 6nak m eghat ir ozitsir6l
EilSad6 : Juh6sz Anik6 osztiiyv ezeto
Eiloterj e sa6st k6 szito : Juh6sz Aniko o sztilly v ezeto

11. Ill6terjeszt6s a202212023 tan6v iltaklnos iskolai felv6teli kiirzet v6lem6nyez6s6r6l

Iil6ad6 : Juh6sz Anik6 osilillyv ezeto

lildterj esztdst k6szit6 : Juh6sz Anik6 osztdlyv ezeto

12. El6terjeszt6s a Roma Nemzetis6gi Onkormrlnyzattal kiitiitt Eryiittmiikiid6si
Megillapodis feliilvizsgfllatflrfil6s kdzigazgatisi szerz6d6s megkiit6s6rdl
Ilload6: Dr. Rennern6 dr. Radv6nszki Anik6 iegyzo
Iiloterjesztdst k6szito: Dr. Rennem6 dr. Radv6nszki Anik6 iegyzo

l3.Ill6terjeszt6s Homokhitsigi Regionilis Hullad6kgazd6lkoddsi Onkorminyzati
Tdrsulis Tdrsulisi megillapodis S.szimri m6dositdsa 6s m6dositdssal egys6ges

szerkezetbe foglalt Tdrsul6si megrillapod6s elfogad6sa

I11oad6 : Kasziba S6ndor osztdlyv ezeto

Illoterjeszt6st kdszit6: Homokh6ts6gi Region6lis Hullad6kgazd6lkod6si Onkorm6nyzati

T6rsul6s

14. El6terjeszt6s a tiizv6delmi feladatok ell6t6sir6l sz6l6 szerz6d6s m6dosftisir6l
Ill6ad6 : Kasziba Sandor osilillyv ezeto

Illoterj eszt6st kdszit6 : Kasziba S6ndor osztilly v ezeto

Gazdasdgfejlesztdsi ds Viirosiizemeltetdsi Bizotts6g, Penzi.igyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6g

egyiitltes nyilt iildse 2022. janudr 18.



15. El6terjeszt6s azipari teriileten l6v6 4565121 hrsz-ri ingatlan 6rt6kesit6s6r6l
El6ad6 : Kasziba Srlndor osztdlyv ezeto

El6terj e szt6 st kdszit6 : Kasziba S 6ndor o sztilly v ezeto

Pdnztigti, Jogi, Ag,,rendi Bizottsdg 3 igen szavazattol elfugadta a napirendi pontokat.

l. Tijfikoztat6 fejleszt6sekr6l

A napirendi pont targyalilsa ir6sbeli el6terjesztds alapjrin t6rt6nt.

Madar6sz Attila levezet6 elnrik
Ismerteti az ir6sban kiktilddtt napirendet. Az ellterlesztdst Kov6csn6 Sv6by Kom6lia
kdszitette, kivrinj a kieg6sziteni?

Kov6csn6 Sv6by Korn6lia
Kcisztindm nem kiv6nom kieg6sziteni, ha k6rd6s van szivesen v6laszolok 16.

Madar6sz Attila levezeto elncik
K<isztinjiik a titj5koztat6t. K6rd6s, hozzdszol6s, javaslat? Megrillapitom nincs, elfogadiisra
javaslom az el6terjeszt6sben szerepl6 tij6koztat6t, aki egyet6rt, k6rem, kdzfehartdssal jilezze.

Pdnzil:gti, Jogi, Ug,,rendi Bizottsdg tudomdsul vette a tdjdkoztatfit.

2. Besz6mol6 a Polgrirmesteri Hivatal z02l.6vi munkijrflr6l

A napirendi pont targyal6sa fr6sbeli el6terjesztds arapjrin t0rt6nt.

Madar6sz Attila levezeto eln6k
Ismerteti az irisban kiktildOtt napirendet. Az el6terjeszt6st Dr. Rennern6 dr. Radvanszki
Anik6 jegy zo k6szitette, kivanj a kiegdsziteni?

Dr. Rennernd dr. Radviinszki Anik6
Ktiszrindm nem kiv6nom kieg6sziteni, ha k6rd6s van szivesen v6laszolok 16.

Madar6sz Attila levezet6 elndk
Megkdsztindm a r6szletes beszrimol6t. K6rd6s, hozzdszolils, javaslat? Meg6llapitom nincs,
elfogadSsra javaslom az eloterjeszt6sben szerepl6 hatdrozatot, aki egyet6rt, k6rem,
kezf eltartds sal j ele zze.

Pdnzilgti, Jogi, Ug,,rendi Bizottsdg 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartLzkodds
mellett fogadta el az aldbbi hatdrozatot.

t2022,.

Beszdmol6 a Polgirmesteri Hivatal 2021.6vi munk6j6r6l

J6noshalma Varosi OnkormrinyzatPenzigyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6ga az alihbiakat javasolja
elfogad6sra a K6pvisel6-testiiletnek :

Gazdasagfejlesztdsi 6s V6rosiizemeltetdsi Bizottstlg, Pdnziigyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6g
egytittes nyilt iildse 2022. januhr 18.



J6noshalma Vrlrosi Onkormrinyzat K6pvisel6-testtilete megt6rgyalta 6s elfogadja a

Janoshalmi Polgiirmesteri Hivatal 2021.6vi tev6kenys6gdr6l sz6l6 besz6mol6j6t.

Felel6s: Dr. Rennem6 dr. Radv6nszki Anik6 jegyzo

Hatirid6: azowtal

3. Rendelet- tervezet a K6pvisel6-testiilet 6s Szervei Szervezeti 6s Miik0d6si
Szabrilyzat616l

A napirendi pont tdrgyal6sa ir6sbeli eloterjeszt6s alapj6n t<irt6nt.

Madardsz Attila levezeto elndk
Ismerteti az irisban kiktilddtt napirendet. Az el6terjeszt6st Dr. Rennern6 dr. Radvrinszki
Anik6 jegy zo k6szitette, kivanj a kieg6sziteni?

Dr. R.ennern6 dr. Radv6nszki Anik6
A Kcrrm6nyhivatal felhiv6sanak tesziink eleget, de az dnkorm6nyzat es a Kdpvisel6-testtilet
mriktiddse szempontj6b6l is indokolt volt feli.ilvizsg6lni 6s a sztiks6ges m6dosit6sokat

megtenni. Ldnyegi v6ltoz6sokat nem javaslok, egy-k6t sz6 elir6s van, ezeket javitani fogiuk.
A munkarend elfogad6s6b6l ad6d6an lehet v6ltoz6s.

Malustvik B6la
A Korm6nyhivatal fel6 december 20-ig kellett vissza jelezni, nem vagyunk elk6sve?

Dr. Rennern6 dr. Radv6nszki Anik6
Decemberben a javaslatt6telr6l kellett donteni, ezt kellett visszajelezni addig.

Madzr6sz Attila levezet6 elnOk
K6rd6s, hozzdsz6lits, javaslat? Megrlllapitom nincs, elfogad6sra javaslom az el6terjeszt6sben

szerepl6 rendelet-tervezetet, aki egyet6rt, k6rem, k6zfeltart6ssalielezze.

(Szavazds)

Pdnzilgyi, Jogi, Ugtrendi Bizottsdg 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tart1zkodds

mellett fogadta el az aldbbi hatdrozatot.

212022.fl.18.)PB.sz. hatirozat
Rendelet- tewezet a Kdpvisel6-testiilet 6s Szervei Szervezeti 6s Mtikiid6si Szabilyzatirfil

J6noshalma V6rosi Onkorm6nyzatP€nzigyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6ga elfogad6sra javasolja

J6noshalma Varosi Onkormanyzat K6pvisel6-testiilet6nek az el6terjeszt6sben kikiilddtt
Rendelet- tervezetet a K6pvisel6-testtilet 6s Szervei Szervezeti ds Mrikdd6si Szab6lyzatwll

4. El6terjeszt6s ,,Onkormhnyzati feladatelLltrist szolgil6 fejleszt6sek2022" tfmogatisi
k6relem benyfljtdsir6l

A napirendi pont targyakisa ir6sbeli elSterjeszt6s alapjan tdrt6nt.

Gazdas6gfejlesztdsi 6s Vdrosiizemeltetdsi Bizotts6g, P6nziigyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6g
egy[ttes nyilt iildse 2022. jawir 18.



MadzLr6sz Attila levezet6 elndk
Ismerteti azirdsbankikiilddtt napirendet, Az eload6 Czeller Zoltfin polgdrmester, megadom a

sz6t.

Czeller Zoltdn
Tiszt,elettel k<lszdntdm a megjelenteket. Ezzel a t6makdrrel foglalkoztunk er rendkivtili
til6stinkdn is. Kiemeln6m, hogy minden esztendSben beadjuk a meghirdetett pdlyitzatra a
fejlesrzt6si c6lokat, szerencs6re nyerttink is. Az elmrilt dvekben j6rd6kra adtunk be. sok a v6ros
tertilet6n azolyan jirda, amiket nem kezeltek megfelel6en, vagy r6giek, vagy megsiillyedtek.
Azerl: vdlasztottuk a jirda felirjit6st, hogy csokkentstik ezeknek a j6rdaknak a sizdmdt.lJgy
l6ttul; hogy ez a lakoss6gi ig6ny a v6ros vezet6se fel6. Ebben a pdlydzati konstrrukci6ban is
lehetrne 0nkormanyzati int6zm6nyek fejleszt6s6re beadni ig6nyt, de szerencs6re a

ldtesitm6nyeink rendben vannak, megfelel6 6llapotban vannak. Az elnyerhet6 t6mogat6s

ossze)ge 20 milli6 forint, a tSmogat6s m6rt6ke 75%. A Polg6rmesteri Hival[al Mriszaki
Osztltlya felmdrte a jirdikat, amelyek rossz 6llapotriak 6s fehijit6sra javasolhat6k a pdlyilzat
keretdben. A palyinat keret6ben rendelkezdsre all6 keretdsszeg brutt6 26.:500.000 Ft,

amel'ybol atitmogatitsi osszeg brutto 20.000.000 Ft. Az egyik rendez6si elv, hogy 6sszeftigg5,
maximum 5 helyrajzi sz6m szerepelhet, a m6sik, hogy kdpviseloi k<jrzetek alapjlm v6lasszuk

kr w:. utc6kat, hogy m6s viirosr6szek is fehijit6sra kertiljenek. K6rem hatdrozzzik meg a

szakaszokat.

Madarrisz Attila levezet6 elndk
Rendkiviili iildsen meghozott hatdrozatban 5 utca volt meghatdrozva, Alpolg;6rmester rir
javaslata ugy hangzott el, hogy egy utca, a Bem utca legyen a mdrleg nyel.ve. K6rd6s,
hozziiszolits, javaslat? Meg6llapitom nincs, elfogad6sra javaslom az el6terjeszt6sben szerepl6

hatdr o zatot, aki e gy et6rt, k6 re m, kezfeltartds s al j e I ezze.

(Szavazds)

Pdnzilgti, Jogi, Ugtrendi Bizottsdg j igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tart1zkodds
melleit fogadta el az aldbbi hatdrozatot.

.18.) PB.

,,Onlkorminyzati feladatell6tist szolgi16 fejleszt6sek 2022" t6mogatisi k6relem
benyrijtisrl16l

JSnoshalma Vdrosi Onkorm6nyzatPenzigyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6ga az alilbbiarkat javasolja
elfogad6sra a K6pvisel6-testtiletnek:

1. J6noshalma V6rosi Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete hatinozatival t6mogatja
ptiyazat benyrijt6s6t az ,,0nkorm6nyzati feladatell6t6st szolgiil6 fejleszt6sek

t6mogat6siira", Belteriileti utak, jilrddk, hidak fehijit6sa jogcim vonatkoz6s6ban.

2. A sztiks6ges saj6t forr6st 6.563.616, - Ft Osszegben biztositja.
3. Erintett ingatlanok cime, helyrajzi szima:

oRemete utca 555,1 nm
o Pacsirta utca 305,3 nm
oJ6kai utca 87,1 nm
oOrc4 utcal37,2rwr
oBem J6zsef utca

Gazdas6gfejlesztdsi 6s V6rosiizemeltetdsi Bizotts6g, Pdnziigyi, Jogi, Ugyrendi Bizottsrig
egyUttes nyilt iildse 2022. janu6r 18.



&llgz-g! 2022' dvi kciltsdgvet6s, kcizutak rizemeltetdse, fenntart6sa koltsdgvetdsi elbirgnyzat
sor.

Hatirridd: 2022.02.04.

5. Ell6terjeszt6s ,,Megrijul6 v6rosr6szek Jr{noshalm irn}r, t{rgyri k6zbeszerz6sindftisrir6l 6s ktizbeszerzls lefolytatfsrihoz sziiks6ges forrr{s biztositfsdrril
A napirendi pont tdrgyalfusair6sbeli eloterjeszt6s alapj6n tort6nt.

Madariisz Attila levezet<i eln6k
Ismerteti az irdsban kiktilddtt napirendet. Az eloado czeller zolthnpolgdrmester [r, megadoma sz6t.

Czeller Zoltdn
Az ci;nkorm6nyzat palyinatot nyert ToP-4.3.1-15-BK1-2020-0000g azonosit6 sz6mon,
:M:.gitjllo^ varosr6szek Jdnoshalmrin I. titem" elnevezdssel. A beruh6z6s mriszaki tartalmaEptiletek fehijit6sa, jdtsz6ter kialakit6sa (Ir6nyi Daniel utca 1, Ir6nyi Driniel utca 4,IrrinyiDdniel utca 5, Vasv6ri Piil utca 7 szirm alatti ingatlanok fehijit6sa, szoci6lis b6rlak6skialakit6sa, orczy utca I 10 sziim alatt k<izcissdgi j6tsz6t-6r kialakit6sa), emellett a mrisik eleme,
?? tltdk, jdrda 5pitdse (Klapka utca, vasvariTica sziliird burkolatri ,it epiij.., Tavasz utcajdrdaepitdse). Az els<i kdzbeszerzesi elj6rris 2021. decemberdben lezajlott'. A2.r6sz eset6ben,rkezett ajdnlat az eljaras keret6ben, azonban az l. rdsz eset6ben nem drkezett aj6nlat. A
l1*t9 Bizotts6g szakvdlemdnye alapj6n a2. reszeredmdnyes elj6r6s, azonbana rendelkez6sreiil6 fe'dezetet meghaladja a legalacsonyabb_cisszeg[i aiaitat is. Az eljrlr6st lezdmim6g nemtudtuk, a 2. k<jrds hi6nyp6tl6sok folyamatban uu*ul. Amennyiben a hirlnyp6tl6sok nem
9rke311ok 

be, vagy nem le-sznek megfeielok, akkor a 2. r6szism6telt kiir6s6ra is sziiks6g lehet.Az EK.R rendszerhasznitlati dij 40.000 Ft + 6fa, ha oszt6lyvezet6 ur szeretnd kieg6sziteni,
akkor rnegadniim neki a sz6t.

Kasziba Siindor
Jelenlelg a 3. hirinyp6tl6st is ki kellett imi, ez6rt
megmc,ndani, hogy az elj6r6s mindk6t r6sz6re, vagy
inditani.

az ido hriz6dik, ez6rt nem tudjuk,
csak az egyikre kell kdzbeszerz6st

Czeller Zoltdn
Azt javasolja, hogy most ez taj€koztat6.anyagk6nt szerepeljen, de majd a megfelel6 dcint6sakkor sziilessen, amikor a tartalma is vilagossalatk. 

r

Kasziba Srindor
Igen.

Yadar6sz Attila levezet6 eln6k
Ugy g'cndolom, mint tajekoztat6t meghallgattuk, dszrevdtelezttik. Az egyes r6szben,semmifele jelentkez6 nem volt, mi van, ha nemls lesz?

Kasziba. Srindor
Akkor nem tudjuk megval6sitani, ha nem lesz kivitelez6.

Gazdas6gfejlesztdsi ds v6rosuzemeltetdsi Bizotts6g, pdnziigyi, Jogi, ugyrendi Bizotts6g
egyfittes nyflt iildse 2022. janufur lg.



Czeller Zoltitn
Egye:ztetdsek tcjrtdntek vallalkozdsokkal, tcibb v6llalkoz6 is drdekl6dtitt, de azeljar6sban m6g
nem tartunk ott, hogy d6nt6st hozhassunk.

Sasziba Srindor
Ujra ki kell irni' Volt olyan viilalkozo, akit drdekelt, de elmulasztotta a hat6nd6t. Meg
kellene viimi, hogy mi lesz a m6sodik rdsszel, ds aszerint irjuk ki rijra. Val6szintinek tartoml
hogy ha ki lesz iwa,lesz 16 aj6nlattevo.

Madardsz Attila levezeto eln6k
Kdszdnjtik a tdjekoztat6t. Tovribbi k6rdds, hozzitsz6lirs, javaslat? Megrillapftom nincs,
elfogadiisra javaslom az eloterjesadsben szerepl6 tdjdkoztatlt, aki -egye16rt, 

k6rem,
k6zfe lltartds sal j elezze.

Penziigti, Jogi, Ag,,rendi Bizottsdg tudomdsul vette a tdjdkoztatfit.

6, El[6terjeszt6s a Ktizponti Hiziorvosi iigyelettel kapcsolatos k6relem16l

A napirendi pont tingyali"sa ir6sbeli el6terjeszt6s alapj6n t6rt6nt.

Madar6sz Attila levezet6 eln6k
Ismertfeti azirdsban kikiild0tt napirendet. Az el6ad6 Czeller Zoltinpolgrlrmester tr, megadom
a sz6t.

Czeller Zoltin
Az S-MEDIPACK Kft. iigyvezetoje Dr. Kov6cs Tam6s egy k6relemmel fordult Jrinoshalma
V6rosi Onkormanyzathoz. Ebben a feladatellit6s6nak probl6m6ir6l ir a doktor rir, tov6bbi
p6nzcisszeget k6r, 700.000 Ft <isszegben, hogy tov6bbra is el tudja v1gezni a feladatait.
Yatirozott idejti szerz6d6stink van a vrillalkoz6ssal, o eddig tudja eilatnil felaAatot, ha az
Onkorm6nyzat penzigyileg segiti. A tirgyal6sok sorrin, rij k6relmet adott be a doktor rir,
ennek egyeztetdsdre holnap 16 6rakor keriil sor Kiskunhalason. Varjuk a kozbeszerz6si
szakefto iigyv6dnot6l azt, hogy a szerzod6s m6dosit6s6hoz az Ontoimany zatnak milyen
lehet6s6gei vannak. Szak6rtSi vdlem6nyt v6rjuk, hogy helyt adhatunk-e a doktir rir k6r6s6nek.
Juhiisz: Anik6 mit javasol, foglaljunk 6ll6st vagy a holnapi egyeztetds utrin?

Juhrisz Anik6
Tiszte.lettel kdsz<intcjm a megjelenteket. Neh6z akdrdds, mert azt l6tom, illetve iigyv6dn6vel
ahogy egyeztetttink, hogy az onkormdnyzat a legjobb sz6nd6ka mellett sem fog tudni tcibblet
kifizet6st biztositani, hiszen ez egy koncesszi6s szerzbdes. T6j6koz6dtam a k<irny6kbeli
teleptilt6seken, M6lyktton a mi 6runk lakoss6gsz6m ar6nyosan h6romszoros66rt l6ttatjrik el a
h6ziorvosi iigyeletet. Kiskunhalas ugyanitt tart. Neh6z kdrdds, ha nem tudja az6nkorm6nyzat
tdbbletkifizet6sben r6szesfteni a viilalkoz6t, akkor a szerzldes lejartautdn nem tudja vrillalni.
A szeruodes nem ad lehet6s6get 16, hogy tObbletkifizet6st te[esitstink a v6llalkoz6 szitmtra.
Komp.lex k6rd6sk0r, bfzom benne, hogy a holnapi egyeztetdsen sikeriil megegyezniink, mivel
egyfajtta szolgdltatdsi mindsdgroml6st is szeretne bevezetni, mivel ment6ti;zftel szeretn6 a
feladal.ot elliitni, nem orvos helyett, hanem mellett, mivel a hal6lesetet csak orvos 1llapithatja
meg, r:ninden miist ell6that a mentotiszt. A lakoss6g felol az emberek orvost v6rnak. Azonnal
kdzbes;zerz6si elj6r6st kell inditani, ha lejar u rrrrodll 6s ha massal kell ell6tnunk a feladatot
val6sz.intileg tdbbszcirds iiron fogiuk megv6s6rolni ugyanazt a szolgitltat6st. Rem6nykedtink
benne, hogy o is tud engedni ebb<il a tdbblet dijazasb6l, esetlegesenigy ment<itisilt;l,hiszen
Gazdaslrgfejlesztdsi ds vdrosiizemeltetdsi Bizottsiig, pdnziigyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6g
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jelen pillanatban 95o/o-ban a doktor ir vegzi el a feladatokat, tov6bbi orvosokat nem tud

tal6lni ennyi pdnzdrt

Czetler-Zftan
Tegnapi napon Borota 6s K6leshalom polg6rmestereivel 6s a doktor rinal volt egyeztet6s, a

k6t telepiil6s a tov6bbiakban rdm bizta az tigyek int6z6s6t. A k6relem els6 rdsze ail.

tartalrnazza, hogy egy ment6tisztet is vonhassunk be, a m6sodik azt, hogy 700.000 Ft-tal

emeljtik meg a t6mogat6s6t.

Malustyik B6la
Kiskunhalason 6s Mdlykfton ment6tiszt bevon6s6val dolgoznak?

Juh6zAnik6
Metynito, most van err6l t6rgyal6s, hogy ink6bb tObb p6nzt sz6nnak 16, hogy ne legyen

mentdti szttel ell6tva, Ki skunhalason mo st i s ment6ti s iltel v an ell6tva.

Madar6sz Attila levezet6 elnok
Egy ment6tiszt bdrezese alacsonyabb?

Juh6r;z Anik6
Igen. Az orvosi b6rek mellett sokan azt mondjak, hogy nem v6llalnak tObbet. Orsz6gosan

kev6s orvos van, J6noshalm6n az orvosok id6sek mar'

Malurstvik Bdla
Ha elfogadjuk a k6relmet,
k6pest?

Juh6sz Anik6

akkor milyen szintre keriiliink Kiskunhalashoz, Mdlykithoz

JelenLleg M6lykrit 3.200.000 Ft-6rt, Kiskunhalas

hogy m6g Kiskunhalas6 is magasabb, mint
ftnar'rsziroz6st kap.

1.300.000 Ft-6rt li$tatja el. A*" gondolom,

a mi6nk. Kiskunhalas 10 milli6val tdbb

Madar6sz Attila levezet6 elndk
fta.lrrtius t-tol adnrffi meg a 700 ezer tobbletet, akkor nem hosszabbitan6 meg a szerz5ddst?

Polg6rmester rir holnapi targyal6sa sokat fog segiteni a mi megit6l6stink<in. Lehet, hogy

ell6tlratatlan lesz azorvosi tigyelettink, eztttem kellene megkock6ztatni.

Juh6sz Aniko
A m6sodik lev6lben olvashat6, hogy akkor nem v6llalja.

Czeller Zoltin
A holnapi megbeszdl6snek nagy jelent6s6ge lesz, mert a doktor rir is szembesiilni fog azzal,

hogy 6i1r.n felt6telek mellett m6dosithat6 a szerzod6s. Ha az igyvedn6 azt mondja, hogy

ninis jogi lehet6s6g a m6dosit6sra, akkor azt a doktor rirnak 6s nektink is tudom6sul kell

venni, haaztmondja azigyved,hogy 60%-os emeldsre nincs m6d, csak kevesebbre,al<kor az

egy irj t6rgyal6si poziciot fog jelenteni. Amennyiben van jogi lehet6sdg az emel6sre, akkor

pedig azlesz atixgyalfusi pozicioja, hogy k6ri a 700 ezer forintot. Ugyanakkor hosszabb t6vra

is k,sllene gondolnunk, ha doktor ir azt mondja, hogy csak jtnius 30-ig v6llalja, akkor a

K6pviselo-testtiletnek azorurtal ki kell frnia a kdzbeszerzdsi eljar6st, hogy jrilius 1-t6l ell6tott
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legye.n a hiniorvosi tigyelet. Lehet, hogy tdbb mint harommilli6 forintot kell hozzittenniink

havonta ahhoz, ho gy I egyen J6no shalm itn hdziorv osi iigye let.

Juh6sz Anik6
A 700.000 Ft az csak 30,40/o-os emelked6s, arra utaltam a 60o/o-kal,ha az dnkormanyzat csak
jtlius l-t6l adja meg 700.000 Ft-ot, akkor biztosan nem tudja v6llalni. Olyan egyezs6get

lehetrre k0tni, amivel az ev hitftal6v5 rdszdben kompenzdljuk az elso f6l6vet.

Madanisz Attila levezet6 elncik
K6szdnjiik a ti$ekoztatbt. Tov6bbi kdrd6s, hozzftszolils, javaslat? Meg6llapftom nincs,
elfogrrd6sra javaslom az el6terjesadsben szereplo ti$6koztat6t, aki egyet6rt, k6rem,
k6zfe ltart6s sal j elezze.

Penziigti, Jogi, Ugtrendi Bizottsdg tudomdsul vette a tdjdkoztat6t.

7. El6terjeszt6s a polgirmester 2022, 6vi szabadsig-terv6rdl

A napirendi pont tirgyalilsa irrisbeli el6terjesa6s alapjan tdrtdnt.

Mg5!4rasz Attita teveze
Ismerteti az irdsban kiktilddtt napirendet. Az el6terjeszt6st Dr. Rennern6 dr. Radvrinszki

Anikri je gy z6 k6szitette, kiv6nj a kie g6sziteni ?

Dr. Rennern6 dr. Radvanszki Anik6 jegyzo
K0szrSndm nem kiv6nom kieg6sziteni, ha k6rd6s van szivesen v6laszolok 16.

K6rdds, hozzdsz6l6s, javaslat? Meg6llapftom nincs, elfogad6sra javaslom az el6terjeszt6sben

sze rep lo hatirr ozatot, aki e gy et6rt, k6 rem, kdzf eltartds sal j e I ezze.

(Szavaz6s)

Pdnzilgti, Jogi, Ugtrendi Bizottsdg j igen szovazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartLzkodds
mellett fogadta el az aldbbi hatdrozatot.

41202,2. (I.18.) PB. sz. hatir ozat
Jinoshalma viros polgr{rmester6nek 2022. 6vre vonatkozil szabadsiga iltemez6s6nek
j6vihagy6si16l

Jiinosrhalma V6rosi Onkorm6nyzatPenzigyi, Jogi, Ugyrendi Bizottslga az alilbbiakat javasolja
elfog,ad6sra a K6pvisel6-testtiletnek :

1. J6noshalma Varosi Onkormanyzat K6pviselo-testiilete meg6llapitja, hogy Czeller Zoltin
pol g6rmest er 2022, 6vben 3 9 munkanap szabads6gra j o gosult.

2. J6noshalma Varosi Onkorm6nyzat Kdpviselo-testtilete Czeller Zoltdnpolg6rmester 2022.
d:vre vonatkoz6 szabads6gol6si iitemterv6t az L sz6mri mell6kletben foglaltaknak
rnegfelel6en j 6vahagyj a.

3. .t\ K6pvisel6-testiilet tudom6sul veszi, hogy a polg6rmester 2021. 6vben a rdszlre
rneg6llapitott szabads6got marad6ktalanul kivette.

Gazdas6gfejlesztdsi ds Virosiizemeltetdsi Bizotts6g, PenzUgyi, Jogi, Ugyrendi Bizottsrig
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Hatdridd: folyamatos
Felelds : Cz eller Zoltin pol garmester

8. Eldterjeszt6s Jinoshalma Vdros K6pvisel6 testiilet6nek2022.6vi munkaterv6r6l

A napirendi pont t6rgyal6sa ir6sbeli eloterjesztds alapj6n t6rt6nt.

Madar6sz Attila levezet6 elncik
Ismerteti az fuisban kiktilddtt napirendet. Az eloterjesztdst Dr. Rennemd dr. Radvrlnszki
Anikir jegy zo kdszftette, kivdnj a kiegdsziteni?

Dr. Rennern6 dr. Radvtinszki Anik6
Kor6b,ban kiki.ildtem az ezzel kapcsolatos 3 munkaterv tervezetet, ezek,kel kapcsolatban
sz6belli javaslatok, dszrev6telek drkeztek, ezeket az el6terjeszt6sben Orsszegeztem.

Di6si J6nos
R6szemrol a jelenlegi munkaterv szimpatikus, annyival kieg6szitve, hogy talin a csiitdrtok-
csiitcirt<ik praktikusabb lenne, tobb id5 6llna rendelkez6sre, hogy 6t tudjuk tanulmenyozni az
anyagot.

Dr. Rennem6 dr. Radv6nszki Anik6
Az SZi,MSZ szerint a Kdpviselo-testtileti til6s elott 5 nappal kell kiktildeni az anyagot, az,
hogy a Bizottsrlgi [l6sekre mikor kertiljdn kikiilddsre az az 6nok dcintdse.

Malustyik B6la
Amikor egy napon kertiltek megtart6sra az til6sek, annak volt egy olyan hozadeka, hogy az
aktu6lis iigyek 6s folyamatok r6l6t6sa sokkal jobban megtdrt6nt, az utols6 til6s el6tti
iddszakokban, tdjdkoztat6 jellegti feladatokat l6tunk, mert nem 6llnak rendelkez6sre a
sziiks(iges inform6ci6k. A h6tf<in 6s cstitcirtdk<in tartand6 iil6sek figy erzem, hogy kdzelitik a
r6'l6tilsti idtiintervallumnak a sztiks6g6t, azonban m6gis az fordult meg bennem, hogy a
hatinozatkepess6g nem iill el6. Ugy gondolom ezt anapirendet is napoljuk el, mivel nincsenek
itt az (irdekeltek.

Dr. Rennern6 dr. Radv6nszki Anik6
Azert hi6nyosak az el6terjeszt6sek, mert gyakorlatilag ahhoz, hogy a kell6 id6t megkapjrlk a
K6pvisel6k, althoz nektink az til6s el6tt h6rom h6ttel hamarabb el kell k6sziteni azokat.
Idokd:rben sok informirciohozjutunk, kdnytelenek voltunk igy kikiildeni. Ha j6v6 h6ten lenne
a Bizotts6gi, vagy egy nap alatt lenne, akkor rendelkezdsre 6lln6nak az inform6ci6k.

Madar6sz Attila levezet6 elnrik
Ugy gondolom, hogy az elmrilt 3 h6nap, mi6ta igy van a munkarend, azltanem hozta meg a
v6rt hat6s6t. Mindig is voltak olyanok, hogy rendkivtili til6st kellett tartani. Ugy gondolom,
hogy egy k6pvisel6 sokkal ink6bb jdn K6pviselo-testtileti til6sre, mint a bizotts6gira. Ha egy
napon van az iilds, akkor hatirozatkepesek a bizotts6gok. Amikor egy napon volt, nem tudtam
a hatil:ozati javaslatot rigy visszamondani, ha m6dosit6s tdrtdnt, de rigy gondolom, hogy az
egy napon l6v6 til6s a legc6lszenibb. Van aki a munkahelydrol nem tud egy h6napban kdtszer
elk6rerlzkedni, a hivatali munka sorSn is kdnnyebb egy adott napra dsszegyijteni az
anyagokat 6s kiktildeni.
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Kov6cs J6zsef
Tisztelettel kOszontcim a megjelenteket. Szak6l Lajos kdpviselo rirnak van tapasilalata,
amiko,r m6g tdbb bizotts6g is volt, akkor is az a munka volt a eredm6nyesebb, amikor egy

napon fil6seztek a Bizotts6gok 6s a testtilet. l3 6rakor kezdve meg lehet mindent targyalni. Az
5 nap,os hatSrid6t meg tudjuk tartani, kioszt6s anyag mindig elo fog fordulni. A 6 6v

tapaszlalata alapjdn, a legeredmdnyesebb egytittmrikdd6s az egy napon tartand6 iil6sek. Nem
mindegy a hivatalnak, hogy mennyit kell foglalkozni a testi.ileti anyaggal. Az is
bekrivetkezhet, hogy k6rd6sek mertilnek fel, akkor el lehet a napirendet napolni, ha nem

hat6ri,Coh6z kdtott 6s rendkivi.ilin megt6rgyalhatjuk.

Di6si Janos

K6t ir6nyb6l kOzelitem meg. Nem biztos, hogy ha egy napon lenn6nek az iil6sek, akkor
hatirctzatkepesek lenn6nek a bizotts6gok. Vannak, akik h6napok 6ta nem voltak. Ha rigy
l6tjilk., hogy a munk6nk hat6konyabb lenne trgy, hogy egy napon tartan6nk akkor nem 6llok az

ritj ukba, alkalmazkodom.

Dr. R,:nnern6 dr. Radvilnszki Anik6
Els6srrrban nem a hivatal 6let6t krinnyiti meg. Amennyiben azt igazolnd a gyakorlat,hogy ez

hat6krrnyabb, akkor igazodn6nk hozz6, de az elmrilt h6napok eil. nem igazolj6k. F6lig

elk6szdilt anyagokat tudunk csak kikiildeni, mert nem vagyunk minden inform6ci6 birtok6ban.

Madar6sz Attila levezet6 eln6k
K6rdd:s, hozztrsz6l6s, javaslat? Meg6llapitom nincs. Az elhangzottak alapjdn, az I. szitmit
javaslatot teszem fel szavazdsra, miszerint a k6pvisel6-testiileti til6s az <isszevont bizotts6gi

til6sekkel azonos napon kertilj0n 0sszehiv6sra. A bizotts6gi tildsek kezdo id6pontja a javaslat

6rtelm6ben 13:00 6ra, a k6pvisel6-testtileti i.il6s tervezett id6pontja pedig 15:30 6ra lenne, aki

egyetr5rt, k6rem, kezfeltartitssal j elezze.

(Szavazds)

Pdnziigyi, Jogi, Ugtrendi Bizottsdg j igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartdzkodds

melle,tt fogadta el az aldbbi hatdrozatot.

Jinoshalma Virosi rminyzat K6pvisel6-testiilet6nek 2022. 6vi tervezett
munl<atervdr6l 6s munkaprogramjir6l

J6noshalma V6rosi 6nkorm6nyzatPenzigyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6ga az alfubbiakat javasolja

elfogad6sra a K6pvisel6-testi.iletnek:

J6noshalma V6rosi Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete elfogadja J6noshalma Vrirosi

$nkorm5nyzat K6pviselo-testiiletdnek2022.6vi munkatervdt 6s munkaprograrlilt az alilbbiak

szerint:

Az 1,, szitmijavaslat 6rtelm6ben a k6pvisel6-testtileti [l6s az Osszevont bizotts6gi til6sekkel

azonos napon kertil dsszehiviisra. A bizotts6gi iil6sek kezdo id6ponda a javaslat 6rtelm6ben

l3:0C) 6ra, a kdpvisel6-testiileti iil6s tervezett idopontja pedig 15:30 6ra.

Felel6s : Czeller Zoltan pol g6rmester

Hat[rid6: folyamatos
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9, El6terjeszt6s a Gyermekldnc 6voda 6s Biilcs6de, Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Kiizpont
miikiidtet6s616l

A napirendi pont targyalisa ir6sbeli el6terjeszt6s alapjrin t0rt6nt.

Madariisz Attila levezet6 eln6k
Ismerteti az irisban kikiild6tt napirendet. Az eloterjeszt6st Juh6sz Anik6 oszt1lyvezet1
kdszftette, kivdnj a kieg6sziteni ?

Juhdsz: Anik6 oszt6lyvezeto
Kdszrindm nem kiviinom kieg6sziteni, ha k6rdds van szivesen v6laszolok 16.

Madar6sz Attila levezet6 elndk
Intdznr6nyvezeto asszonynak megadom a lehet6s6get, ha szeretne hozzd sz6lni a kiktilddtt
anyagh z.

Ord<,gh Edit
Tisztelettel kdsztintdm a megjelenteket. T6rv6nyi elofr6snak tesztink eleget.

Madar6sz Attila levezet6 elndk
K6rd6s, hozzisz6l6s, javaslat? Meg6llapftom nincs, elfogadrlsra javaslom az el6terjeszt6sben
szerepll6 hatdrozatot aki egyet6rt, kdrem, k6zfeltart6s sal jelezze.

(Szavaz6s)

Pdnzil\\ti, Jogi, Ugrendi Bizottsdg 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattol, 0 tartLzkodds
mellettfogadta el az aldbbi hatdrozatot.

6!2022.(1.18.\P,B.sz. hatirrozat
Gyermekldnc 6voda Or ntii dtet6s6r6l

J6noshalma Viirosi Onkorm6nyzatPenzigyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6ga az alibbiakat javasolja
elfogacl6sra a K6pvisel6{estiiletnek :

Jiinoshalma Varosi 0nkorm6nyzat Kepviseki-testillete a Gyermeklinc 6voda 6s Bcilcs6de,
Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Kdzpont vonatkozdsitban a 202212023-as nevel6si 6vben az
al6bbiak szerint hatdrozzameg az 6vodai, biilcs6dei csoportok indit6s6t:

Radn6ti utca 12. 4 csoport

Batthy6ny u. 14. 3 csoport

Bcilcs6dei csoport
Pet5fi u. 35.

Hatiridd: 2022. februrir 15.

Felel6s : Czeller Zoltiln polg6rmester

2 csoport
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Pdnzt)gi, Jogi, Ugtrendi Bizottsdg 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tart6zkodds
mellett fogadta el az aldbbi hatdrozatot.

712022.(1.18.\\B.sz. hatflrozat
Gyerrneklinc Ovoda 6s Biilcsdde, Csal{d- 6s Gyermekj6l6ti Kdzpont mtikiidtet6s6r6l

J6noslralma V6rosi Onkorm6nyzatPenzigyi, Jogi, Ugyrendi Bizottsdga az alihbiakat javasolja
elfogad6sra a K6pviselo-testtiletnek :

J6noshalma Varosi Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete a Gyermeklanc 6voda B6lcs6de,
Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Kdzpont nyitvatartitsi rendjdt azalilbbiakszerint hat[rozzameg
Radndrti 6s Batthy6ny utcai 6voda nyitvatartitsi rendje:

hdtfotol- pdntekig
Bdlcsride:

hdtfotol-pdntekig

630 - l73o6reig

7oo - lToo oreig

Azintezmeny a nevel6si 6v sor6n 5 nevel6smentes napot tart.

Az iskolai sztinetek alatt az 6szi sziinetben a Radn6ti, tavaszi sziinetben pedig a Batthyriny
utcai 6voditban a sztil6k ig6nye szerint tart iigyeletet, ahol a gyermekeket <isszevont
csoportokban helyezik el.

Az iskola t6li sztinetdnek n6h6ny napj6n tigyeletet biztosit, illetve zbwa tart. Ennek pontos
meghatfurozdsa a Tan6v rendje megjelen6s6t k0vet6en t0rt6nhet meg!

Hatirid6: 2022. febru5r 15.

Feleld s : Czeller Zolttrn pol g6rmester

Ptinzil,gi, Jogi, Ugyrendi Bizottsdg 3 igen szavazottal, 0 nem szavazattal, 0 tartdzkodds
mellett fogadta el az aldbbi hatdrozatot.

812022.(1.18.\\B.sz. hatirozat
Gyermeklinc Ovoda 6s Biilcsdde, CsaLld- 6s Gyermekj6l6ti Ktizpont miikiidtet6s6r6l

J6noshalma Varosi Onkorm6nyzatPenzigyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6ga az alabbiakat javasolja
elfogad6sra a K6pvisel6-testiiletnek:

J6noshalma V6rosi Onkorm6nyzat Kepvisel6-testtilete a GyermeklSnc 6voda 6s Bdlcs6de,
Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Kdzpont nyari nyitvatart6si rendj6t az alilbbiak szerint hatirozza
meg:

6voda

2022..jfnius 20 -jflius 15-ig Radn6ti utcai 6voda tart nyitva
/ Batthyany utcai 6voda zitwa, karbantart6si, nagytakarit6si feladatok vegzese I

2022..irilius l8 - augusztus 19 -ig Batthy6ny utcai 6voda tart nyitva
/ Radn6ti utcai 6voda zbwa, karbantart6si, nagytakarit6si feladatok vegzlse I

Gazdas6gfejleszt6si ds V6rosiizemeltetdsi Bizotts6g, PdnzUgyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6g
egyUttes nyilt iildse 2022. januhr 18. 14



2022, augusztus 22-t6l mind k6t 6voda nyitva lesz

Biilcs6de
Nyitva tart6s:

2022.junius 20 - jirlius 15-ig
2022. augusztus 15 -

Zdrva tartds:
2022.jrilius 18-t6l -2022. augusztus 12 -ig.

Hatr{rid6: 2022. februrir 15.

Felel6s : Czeller Zoltdn polg6rmester

10. El6terjeszt6s 6vodai 6s btilcs6dei beiratis id6pontjdnak meghat6rozitshr6l

A napirendi pont t6rgyal6sa irrisbeli el6terjeszt6s alapjan trirt6nt.

Madar6sz Attila levezet6 elndk
Ismerteti az irilsban kikiilddtt napirendet. Az el6terjeszt6st Juhtisz Anik6 osztdlyvezetb
kdszitette, kivanj a kieg6sziteni?

Juh6sz 4.nik6 oszt6lyvezeto
Ktisz0ndm nem kfviinom kieg6sziteni, ha k6rd6s van szivesen v6laszolok 16.

Madar6sz Attila levezet6 elndk
Int6zm6nyvezetiS asszonynak megadom a lehetosdget, ha szeretne hozzir sz6lni a kiktildcitt
anyaghoz.

Ordoeh Edit
Az 6vodai 6s bdlcs6dei beirat6sr6l sz6l, a Szent Anna Katolikus Iskol6val egyeztetve
nyrijtottam be a j avaslatomat.

Madar6sz Attila levezet6 elndk
K6rdds, hozzdszolirs, javaslat? Meg6llapitom nincs, elfogad6sra javaslom az eloterjeszt6sben
szerep I 6 hatdr ozatot, aki e gy et6rt, k6rem, kdzf eltartils s al j e I e zze.

(Szavazds)

Pdnzt)gti, Jogi, Ugtrendi Bizottsdg 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartdzkodds
mellett fogadta el az aldbbi hatdrozatot.

9!2022.6.18.\PB.sz. hatfrozat
Ovodai 6s bdlcs6dei beiratf s id6pontj r[nak meghat 6rozisir6l

J6noshalmaViirosi OnkormanyzatPdnzigyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6ga azalilbbiakatjavasolja
elfogad6sra a K6pvisel6-testtiletnek:

J6noslralma V6rosi Onkorm6nyzatKepvisel6-testtilete J6noshalma V6rosban az 6vodakba 6s
bdlcscid6kbe tdrt6nS jelentkezds idbpontj6t azalilbbiak szerint hatdrozzameg

Gazdas6gfejlesztdsi 6s Virosiizemeltetdsi Bizotts6g, PdnzUgyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6g
egy[ttes nyilt iildse 2022. janudr 18. 15



2022.6prilis 25 -29. napj6ig hdtf6-p6ntek: 8.00 -16.00 6r6ig

Hatiridd: 2022. febru6r 15.

Felelds : Czeller Zoltiln po lg6rmester

11. Eldterjeszt6s a202212023 tan6v 6ltal6nos iskolai felv6teli kiirzet v6lem6nyez6sLr6l

A napirendi pont tirgyalilsa ir6sbeli el6terjeszt6s alapjan t6,rt6nt.

Madar6sz Attila levezet6 eln6k
Ismerteti az irdsban kiktilddtt napirendet. Az el6terjesztdst Juh6sz Anik6 osilillyvezetl
k6szitette, kivanj a kieg6sziteni?

Juh6sz Anik6 oszt6lyvezet6
Ez egy formai dolog, egy felv6teli kcirzet J6noshalma, akkor lehetne v6lem6nyt alkotni, ha
t<rbb 6llami intlzmdny lenne.

Madar6sz Attila levezet6 elndk
K6rdds, hozzbsz6l6s, javaslat? Meg6llapitom nincs, elfogad6sra javaslom az eldterjesztdsben
szerep I 6 hatitr ozatot, aki e gy et6rt, k6rem, klzfeltartds s al j e lezze.

(Szavazds)

Pdnziigt| Jogi, Ugyrendi Bizottsdg 3 igen szavazattal, 0 nem szavazottal, 0 tartdzkodds
mellett fogadta el az aldbbi hatdrozatot.

1012022. fl.l8.)PB. sz. hati rozat
2022 12023 tan 6v 6ltal6nos isko lai felv6teli kii rzet v6lem 6nye z6s6r 6l

J6noshalmaViirosi OnkormanyzatPdnzigyi, Jogi, Ugyrendi Bizottsdga azalilbbiakatjavasolja
elfogad6sra a K6pvisel6-testiiletnek:

Jdnoshalma V6rosi Onkormrlnyzat K6pvisel6-testiilete egyet6rt a 202212023. tan6v
Jrinoshalmi J6r6s i sko lai felvdteli kdrzeteivel.

A K6pvisel6-testtilet felkdri a polg6rmestert, hogy a ddnt6sr6l az lintetteket 6rtesitse.

Felelds : Czeller Zoltttn pol g6rmester
Hat6rid6: 2022. febru6r 15.

Gazdas6gfejlesztdsi 6s V6rosiizemeltetdsi Bizotts6g, PdnzUgyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6g
egyiittes nyilt Uldse 2022. januhr 18. l6



12. Elflterjeszt6s a Roma Nemzetis6gi Onkorminyzattal kiitdtt Egyiittmiikiid6si

Megillapodds feliilvizsgiiatirll6s kiizigazgatdsi szerz6d6s megktit6s6rdl

A napirendi pont t6rgyal6sa ir6sbeli el6terjeszt6s alapj6n tdrt6nt.

Madar6sz Attila levezetO elnok
Ismerteti az irisban kikiilddtt napirendet. Az el6terjesztdst Dr. Rennern6 dr. Radvanszki

Anik6 jegy zo k6szitette, kivanj a kiegdsziteni?

Dr. Rennem6 dr. Radv6nszki Anik6 jesyzo

Eddig minden 6vben sziiks6ges volt feliilvizsg6lni, ezt a jogszab5ly kdnnyitette akk6nt, hogy

sziikseg szerint kell ezt megvizsg6lni. Az egyi.ittmrik<id6si megrlllapodrlst most mar

kdzigazgatdsi szerzod6snek nevezik. Tartalmi v6ltoz6st nem eszkdz0lttink, a J6noshalma

Roma Nemzetis6gi Onkorm6nyzat a2022.janu6r 12. napjin tartott testiileti til6s6n na.pirendre

yette az egytittmrikdd6si meg6llapod6s feltilvizsg6latilt, azt az 112022. (I.12.) JRNO sz6mri

hatbr ozatdval elfo gadta. Trirvdnyi kotelezetts6 gnek tesztink ele get.

Madar:6sz Attila levezetS elnok
Kdrd6s, hozztsz6l6s, javaslat? Meg6llapitom nincs, elfogad6sra javaslom az el6terjeszt6sben

s zerep I 6 hatdr o zatot, aki e gy et6rt, k6rem, kezfeltartds s al j e I e zze.

(Szavazds)

Pdnzt).gti, Jogi, Ugtrendi Bizottsdg 3 igen szavozattal, 0 nem szavazattal, 0 tart1zkodds

mellettfogadta el az aldbbi hatdrozatot.

.18.) PB. sz.

J6noshalma Virosi Onkorminyzat 6s a Jfnoshalma Roma Nemzetis6gi
Megillapodis feliilvizs96lati16l 6s

kormdnyzat

kiiziitt l6trejiitt Egyiittmfikiid6si kiizigazgatisi
szerz6d6s megkiit6s6r6l

J6noshalma Varosi OnkormanyzatPennigyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6ga az alilbbiakat javasolja

elfogad6sra a K6pvisel6-testtiletnek :

1. Jflnoshalma V6rosi Onkormanyzat Kepviselo-testtilete a J6noshalma Roma Nemzetis6gi

flnkormanyzattal k6t6tt Egytittmrikdddsi Meg6llapod6s feltilvizsg6latdt a nemzetis6gek

jogair6l sz6l62011.6vi CLXXIX. t6rv6ny 80.$ (2)bekezd€s alapjrin elvegerte.

2. A feliilvizsg6lat eredm6nyek6nt megk6tendb kdzigazgatdsi szerzod6st a mell6klet szerinti

tartalommal j 6v6hagyj a.

3. J6noshalma V6rosi Onkorm6nyzat Kepvisel6-testiilete felhatalmazza Czeller Zoltim

polg6rmestertakozigazgat6siszerzbddsalilirbsdra.

Felel6s : Czeller Zoltdn polg6rmester
Hatiridd: 2022.janu6r 3 1.

Gazdas6gfejlesztdsi 6s VSrosiizemeltetdsi Bizotts6g, Pdnziigyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6g

egy[ttes nyilt iildse 2022. jamdr 18. t7



13. Eldterjeszt6s Homokhitsigi Regionilis Hullad6kgazdilkodfsi Onkorminyzati

Tdrsukls Tdrsuklsi megillapodds 5. szdmf m6dositdsa 6s m6dositissal egys6ges

szerkezetbe foglalt Tdrsul6si megillapodis elfogadisa

A napi.rendi pont t6rgyal6sa ir6sbeli eloterjesa6s alapj6n tdrt6nt.

Madar6sz Attila levezet6 elndk
Ismerteti az fuilsban kiktilddtt napirendet. Az el6terjeszt6st Kasziba Sandor osilillyvezeto
kdszitette, kiv6nj a kiegdsziteni?

@lql
Kdszdn<im nem kiv6nom kieg6sziteni, ha k6rd6s van szivesen vdlaszolok 16.

Madar6sz Attila levezet6 elncik
K6rd6s, hozzisz6l6s, javaslat? Megrillapitom nincs, elfogadiisra javaslom az el6terjeszt6sben
s zerep I o hatdr o zatot, aki e gy et6rt, k6 rem, kdzfeltartds sal j e I ezze.

l,Szavazts)

Pdnzt)gti, Jogi, Ugtrendi Bizottsdg 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartdzkodds

mellett fogadta el az aldbbi hatdrozatot.

1212022. fl.18.) PB. sz. h at 6r o z tt
Homokhitsigi Regionilis Hullad6kgazddlkodrlsi Onkorminyzati Tirsulds Trirsulisi
megillapodrfls 5. szdmri m6dositisir6l 6s m6dositfssal egys6ges szerkezetbe foglalt
Tdrsulisi megillapod6s elfogad6sfr6l

J6noshalma V6rosi OnkormanyzatPenzigyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6ga az alilbbiakat javasolja

elfogad6sra a K6pvisel6-testtiletnek :

J6noshalma V6rosi Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete megtiirgyalta a ,,Homokhdtsdgi

Regiondlis Hulladdkgazddlkoddsi Onkormdnyzati Tdrsulds Tdrsuldsi megdllapoddsa S.szdmil

modositdsdt ds a mddosltdsokkal egtsdges szerkezetbe foglalt Tdrsuldsi megdllapodds"

targyri el6terj e szt6 st 6s el fo ga dta azt az el6terj e szt6s sel e gyez6en.

A Kdpvisel6-testtilet felhatalmazza a polg6rmestert a Tarsul6si meg6llapod6s 5. szrlmri

m6dosit6sa 6s a m6dosit6sokkal egysdges szerkezetbe foglalt T6rsul6si meg6llapodris

al6irdsdra.

Hatirid6: 2022. februar 28.

Felelds : Czeller Zoltin pol grirmester

Gazdas6gfejlesztdsi 6s V6rosiizemeltet6si Bizotts6g, Pdnztgyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6g

egylitters nyilt iildse 2022. januitr 18. l8



14. Eldterjeszt6s a tiizv6delmi feladatok ell6tisfr6l sz6l6 szerz6d6s m6dositfs6r6l

A napirendi pont tfugyalisair6sbeli el6terjeszt6s alapj6n tdrt6nt.

Madar6sz Attila levezeto elndk
Ismerteti az irdsban kikiildott napirendet. Az eloterjesztdst Kasziba Sandor osztdlyvezetl
kdszitette, kivanj a kieg6sziteni?

Kasziba Sdndor
Kciszdndm nem kiv6nom kieg6sziteni, ha k6rd6s van szivesen v6laszolok 16.

Madar6sz Attila levezet6 elndk
A feladatot ell6t6 c6gvezet6nek adom meg a lehet6s6get a kieg6szit6sre.

Juh6sz Zsolt
A b6vtilo feladatok, valamint a hiirom 6ve meg6llapitott furszint miatt a szerzSd6sben v6llalt
havi 35.000 Ft helyett havi 48.000 Ft v6llal6si 6rm6dosit6st szeretndk.

Madar6sz Attila levezeto eln6k
K6rd6s, hozzhsz6l6s, javaslat? Meg6llapitom nincs, elfogad6sra javaslom az el6terjeszt6sben

szerep 16 hatir o zatot, aki e gy et6rt, k6 rem, kdzf eltattds s al j e I ezze.

(Szavaz6s)

Pdnzi)gti, Jogi, Ugtrendi Bizottsdg 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tart1zkodds

mellett fogadta el az aldbbi hatdrozatot.

18.) PB. sz.

Tiizv6delmi feladatok ell6tisir6l sz6l6 szerz6d6s m6dositis6r6l

J6noslralma Varosi Onkorm6nyzatPdnzigyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6ga az alilbbiakat javasolja

elfogad6sra a Kdpvisel6-testtiletnek:

Janoslralma Varosi Onkorm6nyzat Kepvisel6-testiilete az al6bbiak szerint m6dositja az

Agroszint Bt-vel 2021. marcius 30-6n, a ttizv6delmi feladatok ell6t6s6ra kdtdtt szerzoddsdt:

A feladatok az aldbbi intdzm6nyekre, 6pi.iletekre, munkav6llal6kra, rendezv6nyekre

vonatkoznak:

hat

Polg6rmesteri Hivatal, Jdnoshalma,B6ke t6r 1 .

G;yermeklanc Ovoda 6s Egys6ges Ovoda 6s Bolcsode
o 6440 J6noshalma Radnoti t:. 12. (sz6khely)
o 6440 J6noshalma Batthyany u. 14. (telephely)
o 6440JdnoshalmaD6zsaGy. u. 93 (telephely)

V6donoi Szolg6lat J6noshalma Petofi u. 1.

J6no shalma V6ro s OnkormSny zatinak szabadtdri rendezv6nyei
J6noshalma Radn6ti u. 13. (Gimndzium 6piilet)
Jdnoshalma Bajai u. 4. (Falugazd6sz iroda)

Jdnoshalma Moln6r J. u. 5. (MMSZ b6rlem6ny)

Gazdastigfejlesztdsi 6s Varosiizemeltetdsi Bizotts6g, Pdnziigyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6g

egyiittes nyilt iildse 2022. iarntdr 18. 19



- Jdnoshalma Kossuth u. 5' (Mtiv6sztelep)

- Jfnoshalma Moln6r J. u. 4. (Helytcirt6neti gytijtem6ny)

- J{noshalma V6llalkoz6k irtja 15. (Gyiimolcsfeldolgoz6,Hitohiz)

A v6llal6si 61 2022.6prilis 1-tol havi 48.000 Ft (alanyi ad6mentes)

A K6pvisel6-testiilet felk6ri a polg6rmestert a m6dositott szerz6d6s al6ir6sira.

Hatdridd: 2022. marcius 30.

Felel6s: Czeller Zoltbn polg6rmester

15. El6terjeszt6s az ipari teriileten l6v6 4565121 hrsz-ri ingatlan 6rt6kesit6s6r6l

A napirendi pont tir gy al6sa ir6sbeli elSterj eszt6s alapj tin tdrtdnt'

Madar6qz Attila levezetp elnOk

Ismerteti * ir6rbuffiktild.itt napirendet. Az el6terjeszt6st Kasziba S6ndor osztitlyvezeto

k6szitette, kiv6nj a kieg6sziteni?

Kasziba Sandor
K6rr6"6- *m kiv6nom kieg6sziteni, ha k6rd6s van szivesen v6laszolok 16'

Madar6sz Attila levezeto elndk

K6rd6s, hozzasz6l;frffi Meg6llapitom nincs, elfogad6sra j avaslom az el6terj eszt6sben

szerepl b hatdr ozatot, aki e gy et6rt, k6rem, kezfeltartds s al j e I e zze.

(Szavaz6s)

Pdnzi)gti, Jogi, Ugtrendi Bizottsdg 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal' 0 tartdzkodds

mellett fogadta el az aldbbi hatdrozatot'

1412022.$.18.\PB.sz. . hatflrozat
@5/21 hrsz-ri ingatlan 6rt6kesit6s6r6l

J6noshalmavarosi onkormanyzatP€nnigyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6ga azalilbbiakatjavasolja

elfo gad6sra a K6pviselo-testtiletnek:

J6noshalma V6rosi Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete 5.814.000 Ft (5fa mentes) 6ron

6rt6kesiti az ipari tertileten l6vo 456il2l hrsz-ir ingatlan6t az Abi-Bau Rusk6 Attila

Janoshalma Pet6fi u. 33. sz. alatti egy6ni v6llalkozonak.

n, tj*or- inyzat a v6tel6rat a hirdet6sben l6vo kedvezm6nnyel 6rt6kesiti-azzal a felt6tellel,

hogy a vev6nlk az ingatlan 6rt6kesit6s6t6l sz6mitott egy 6ven beliil 5 t ,i.l munkav6llal6

foiialkoztat6s6t kell igizolni. Amennyiben ezt nem teszi meg, a 306.000 Ft kedvezmenyt az

6nkorm6ny zat r lszdre meg kell fizetnie.

A K6pvisel6-testiilet felk6ri a polg6rmestert a szerzod6s megk6t6s6re'

Hatirid6: 2022.jrinius 30.

Felel6s : Czeller Zoltdn polg6rmester

Gazdas6gfejlesztdsi 6s V6rosiizemeltetdsi Bizotts5g, Pdnziigyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6g

egyUttes nyilt iil6se 2022. janudr 18.
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A Gazdas6gfejleszt6si 6s V6rosiizemeltet6si, valamint a P6nziigyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6g

nyilt iilds napirendi pontjainak megt6rgyal6s6t befejezte. Madar6sz l\ttila levezet6 elnrik Ur az

iil6st berekesztette.

l^ J,u
Madar6sz Attila

Pdnziigyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6g
elndke

Gazdas6gfej lesztdsi 6s V6rostzemeltet6si
Bizo11s6g elndke

'fu,th=-
Pek6r Kiisaina

jegyz6kdnywezeto

Gazclasigfejlesztdsi 6s V6rosiizemeltetdsi Bizotts6g, Pdnziigyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6g
egyiittes nyilt til6se 2022. janudr 18. 2t
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