Beszámoló
a lejárt határidejű határozatokról
Képviselő-testület 2016. január 14 - i ülésére

203/2015.(XII. 01.)Kt. sz.
határozat
Pelikán Kft. családsegítő és gyermekjóléti szolgálat dolgozóinak továbbfoglalkoztatásáról a
Család- és Gyermekjóléti központban
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 174. § (4) bekezdése, valamint a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 136. § (8) bekezdése
értelmében a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft-nél a
családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatnál foglalkoztatott dolgozókat 2016. 01. 01. napjától
a Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központjánál
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja tovább.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
2016.01.01. napjától 7 fő (1 fő szakmai vezető, 3 fő családsegítő, 3 fő esetmenedzser)
továbbfoglalkoztatásra került a Család- és Gyermekjóléti Központnál, közalkalmazotti
jogviszonyban. 1 fő GYES-en lévő kolléganő átkerülését a jogszabály nem teszi lehetővé, de
számítanak a munkájára, 1 fő 2015.12.31. napjával felmondott

204/2015.(XII. 01.)Kt. sz.
határozat
Jelzálogjog bejegyzése TAO pályázathoz
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy az
Önkormányzat tulajdonában lévő Jánoshalma József Attila utca 16, 2498/1 hrsz. ingatlanra
jelzálogjog kerüljön bejegyzésre, a Jánoshalmi Futball Klub TAO-s pályázatának benyújtásához.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Az önkormányzati hozzájárulásáról szóló dokumentum elkészült, azt a JFC részére átadtuk.

205/2015.(XII. 01.)Kt. sz.
határozat
Jánoshalmi 0434/14 és 0434/84 hrsz-ú ingatlanok adás-vételi szerződésének megkötésére
Jánoshalma Város Képviselő-testülete Dr. Szőke Sándor Kiskőrösi lakos a Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara BACS01-04368-4/2015. számú állásfoglalása
elleni kifogást helyben hagyta, és támogatja a Jánoshalmi 0434/14 és Jánoshalmi 0434/84
hrsz-ú ingatlanok adás-vételi szerződésének megkötését.

A határozat ellen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló
2014.évi CXL törvény 72§ (1) bekezdés d.) pontjának d.a.) alpontja) alapján bírósági
felülvizsgálat benyújtásának van hely melyet Jánoshalma Város Jegyzőjénél lehet benyújtani.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Felelős: Czeller Zoltán
Határidő: 2015.december 15.
A polgármester a szükséges intézkedést megtette, az érintettek a döntésről értesültek.
207/2015.(XII.10)Kt. sz.
határozat
Képviselő-testületének 2016. évi munkaterv és munkaprogramjának elfogadásáról
2016. január 28. (csütörtök) 14 óra
Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben
Előterjesztés óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról
2016. február 11. (csütörtök) 9 óra
Előterjesztés középtávú tervről
Előterjesztés a 2016. évi költségvetés tárgyalásának irányelveiről
Előterjesztés a 2016. évi költségvetési rendelethez kapcsolódó határozati javaslatokról
Jánoshalma Város Önkormányzatának rendelet-tervezete a 2016. évi költségvetésről
2016. február 25. (csütörtök) 14 óra
Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben
Előterjesztés a 2015. évi költségvetési rendelet V. sz. módosításáról
Előterjesztés a Pelikán Kft. által nyújtott szolgáltatások intézményi térítési díjainak
elfogadásáról
2016. március 24. (csütörtök) 14 óra
Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben
Beszámoló a Tűzoltóság munkájáról
Beszámoló a Jánoshalmi Hunyadi Népe újságról, Jánoshalma honlap üzemeltetéséről
Beszámoló a munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztés éves közbeszerzési terv elfogadásáról
Előterjesztés a Pelikán Kft. Ellátási Szerződésének 2016. évi módosításáról
Előterjesztés a Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft.-vel
kötött szerződés 2016. évi módosításáról
2016. április 21. (csütörtök) 14 óra
Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben
Beszámoló az egészségügy munkájáról
Beszámoló a kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásáról
Jánoshalma Város Önkormányzatának rendelet-tervezete a 2015. évi zárszámadásról

Előterjesztés a parlagfű és egyéb allergén növények irtásának koncepciója felülvizsgálatáról
Zárt ülés:
Előterjesztés Jánoshalma Város Kitüntető Címeinek elbírálásáról
2016. május 26. (csütörtök) 14 óra
Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben
Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Beszámoló a Pelikán Kft. 2015. évi munkájáról, mérleg és eredmény-kimutatásáról
Beszámoló a Városgazda Kft. 2015. évi munkájáról, mérleg és eredmény-kimutatásáról
Beszámoló a Lajtha László Kft. 2015. évi munkájáról, mérleg és eredmény-kimutatásáról
Beszámoló a Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Kft. 2015. évi munkájáról, mérleg és eredménykimutatásáról
Az állati hullagyűjtő üzemeltetésére pályázat kiírása vagy a Városgazda Kft. további
megbízása
Lajtha László Kft. ügyvezetőjének és felügyelő bizottságának megbízása.
2016. június 23. (csütörtök) 14 óra
Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben
Beszámoló a rendőrség munkájáról
Beszámoló a polgárőrség munkájáról
Beszámoló a Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti
Központ munkájáról
2016. évi költségvetési rendelet I. sz. módosítása
Jánoshalma Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
19/2014.(XI.24.) Ör.sz. rendeletének 16. §. (3) bek. szerint, a Képviselő-testület ülésszünetet
tart minden év július 1-től augusztus 20-ig.
2016. augusztus 20. (szombat) de. 11 óra
Imre Zoltán Művelődési Központ 6440 Jánoshalma, Kossuth utca 3.
Ünnepi díszülés
2016. szeptember 15. (csütörtök) 14 óra
Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben
2016. évi költségvetési rendelet II. sz. módosítása
2016. október 20. (csütörtök) 14 óra
Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben
Városgazda Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megbízása
2016. november 17. (csütörtök) 14 óra
Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben

Rendelet módosítások a helyi adórendeletek felülvizsgálatától függően
Rendelet módosítások a lakbér rendelet, közterület használati díjak felülvizsgálatától
függően
Jánoshalma Város 2016. évi rendezvényterve
2016. november 24. (csütörtök) 16 óra
Közmeghallgatás:
Beszámoló Jánoshalma Városi Önkormányzat munkájáról
Közérdekű kérdések, hozzászólások
2016. december 15. (csütörtök) 14 óra
Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Beszámoló a fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben
2017. évi munkaterv és munkaprogram elfogadása
2016. évi költségvetési rendelet III. sz. módosítása
KÉPVISELŐ-TESTÜLET TERVEZETT MUNKAPROGRAMJA
2016. év
Gazdaságfejlesztési
Pénzügyi, Jogi,
és
Ügyrendi
Városüzemeltetési
Bizottság
Bizottság
Elnök: Malustyik
Béla

Testületi ülés

Elnök: Madarász
Attila

Anyagküldés
Ülés nap

Január
14. (csütörtök)
19. (kedd)

22. (péntek)
28. (csütörtök)

Anyagküldés
Ülés nap

Február
Költségvetés tárgyalás
Összevont Bizottsági ülések január 26február 5 között

05. (péntek)
11. (csütörtök)

Anyagküldés
Ülés nap

11. (csütörtök)
16. (kedd)

19. (péntek)
25. (csütörtök)

Anyagküldés
Ülés nap

Március
10. (csütörtök)
16. (kedd)

18. (péntek)
24. (csütörtök)

Anyagküldés
Ülés nap

Április
07. (csütörtök)
12. (kedd)

15. (péntek)
21. (csütörtök)

Anyagküldés
Ülés nap

Május
12. (csütörtök)
17. (kedd)

20. (péntek)
26. (csütörtök)

Anyagküldés
Ülés nap

Június
09. (csütörtök)
14. (kedd)

17. (péntek)
23. (csütörtök)

Július
NYÁRI ÜLÉSSZÜNET
Augusztus
20. (szombat) ÜNNEPI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

Anyagküldés
Ülés nap

Szeptember
01. (csütörtök)
06. (kedd)

9. (péntek)
15. (csütörtök)

Anyagküldés
Ülés nap

Október
06. (csütörtök)
11. (kedd)

14. (péntek)
20. (csütörtök)

Anyagküldés
Ülés nap

November
03. (csütörtök)
08. (kedd)

11. (péntek)
17. (csütörtök)

Közmeghallgatás

Anyagküldés
Ülés nap

2016. november 24. (csütörtök) 16 óra
December
01. (csütörtök)
06. (kedd)

09. (péntek)
15. (csütörtök)

A határozatról a Képviselők az érintett intézmények Kft-k, szakfeladatok vezetői értesültek.

221/2015.(XII.10)Kt. sz.
határozat
Víziközmű-társulat kérelméről
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jánoshalmi Viziközmű-társulat részére
átadott 14 688 000 Ft pénzeszköz visszafizetési határidejét a 2015. december 31-ről, 2016.
március 01-re módosítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról értesítse a Jánoshalmi
Viziközmű-társulatot.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2015. december 15.
A határozatról a Viziközmű-társulat értesült.
222/2015.(XII. 14.)Kt. sz.
határozat
Sári Sándor László Mélykúti lakos kifogásának elbírálásáról
Jánoshalma Város Képviselő-testülete Sári Sándor László Mélykúti lakos a Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara BACS01-04530-4/2015. számú állásfoglalása
elleni kifogást elutasítja, és nem járul hozzá Jánoshalmi (külterület) 0252/35hrsz-ú ingatlan
adás-vételi szerződésének megkötéséhez.

A Képviselő-testület a fenti számú állásfoglalásban szereplő nem támogatás indoklását, mely
szerint a helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24.§(2) bekezdés szerinti
értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy a szerződés alkalmas a törvény céljainak,
rendelkezéseinek megküldésére mivel köztudomású tények és a helyi földbizottsági szerv
legjobb ismeretei alapján az értékelt személynek nem életvitelszerű lakóhelye a föld fekvése
szerinti település, így nem minősülhet helyben lakónak, egyetért.
Az Önkormányzat Képviselő-testületének határozata ellen, ezen értesítés kézhezvételétől
számított 30 napon belül keresettel fordulhatnak a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási és
Munkaügyi Bírósághoz, mely keresetlevelet Jánoshalma Város Jegyzőjéhez kell benyújtani. A
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Felelős: Czeller Zoltán
Határidő: 2015.december 18.
A határozatról az érintettek értesültek.
210/2015.(XII.10)Kt. sz.
határozat
Általános iskolai felvételi körzet véleményezéséről
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Jánoshalmi Járás iskolai
felvételi körzeteivel.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2015. december 18.
A határozat a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére megküldésre került.

201/2015.(XI. 19.)Kt. sz.
határozat
Polgármesteri Hivatalba telefonalközpont beszerzéséről
Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal IP alapú telefon alközpont
beszerzésére 900 000 Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetés
terhére.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a BCN Rendszerház Kft-vel kötött megállapodást
felmondásával, valamint az új eszköz beszerzésével és annak üzembe-helyezésével.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: dr. Benda Dénes címzetes főjegyző
A BCN Rendszerház Kft. megszűnt, a jogutódja a Telekom Magyarország Zrt. lett, akivel a
kapcsolatfelvételt december elején sikerült felvenni. Sajnos az egyeztető tárgyalás a Telekom
képviselőjével nem hozott eredményt, így a szerződést annak rendelkezései szerint csak 2016.
március 31. napjával tudtuk felmondani. Eltekinteni csak akkor tudtak volna a felmondási
határidő módosításáról, amennyiben az új központot tőlük vásároljuk. A beszerzést a legjobb
ajánlatot adó Kezocomp Kft-től megrendeltük, annak beszerelése folyamatban van.

208/2015.(XII.10)Kt. sz.
határozat
Pelikán Kft. ügyvezető igazgatójának megbízatásáról és alapító okiratának elfogadásáról

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Pelikán Szociális és Egészségügyi
Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. alapítója és tulajdonosa Ádám Tamás Vencelnét
(született: Bognár Márta Margit, születési hely, idő: Jánoshalma, 1956.01.04., anyja neve:
Varmuzsa Terézia, lakcíme: 6440 Jánoshalma, Bernáth Zoltán u. 10. I. em. 2.), mint a Pelikán
Kft. jelenlegi ügyvezetőjének megbízását meghosszabbítja 2016. január 1- 2018. május 31.
napjáig. Havi bruttó alapbér: 400.000.- Ft plusz kötelező ágazati bérpótlék.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2015. december 31.
A döntésről az érintettek értesítése megtörtént.

209/2015.(XII.10)Kt. sz.
határozat
Pelikán Kft. Alapító Okiratának elfogadásáról
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Pelikán Szociális és Egészségügyi
Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. alapítója és tulajdonosa elfogadja a Kft. egységes
szerkezetű alapító okiratát a mellékletben foglaltak szerint.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2015. december 31.
A döntésről az érintettek értesítése megtörtént, az Okirat bejegyzése folyamatban van.

211/2015.(XII.10)Kt. sz.
határozat
2016. évi rendezvénytervről
Jánoshalma Város Képviselő- testülete jóváhagyja a Jánoshalma Város Önkormányzatának
2016. évi rendezvénytervét a melléklet szerint, melynek keretösszegét 7 443 000Ft-ban
határozza meg, az alábbiak szerint.
A keretösszeg felosztása a polgármester engedélyével módosítható.
A Képviselő-testület a keretösszeget a 2016. évi költségvetés tárgyalásánál módosíthatja.
Időpont

Rendezvény

január 22.

A magyar kultúra napja

január

Városi mesemondó verseny

március 15.

Nemzeti ünnep

április 11.

Költészet napja

május 27.
május 29.

Magyar hősök emlékünnepe
Városi gyermeknap

június 4.

Trianon emléknap

június 6.
július 1-3.
június 30.

Városi pedagógusnap
Jánoshalmi Napok
Semmelweis nap

Sátor igénybevétel

2016. év kiadás
Ft

nem

Lajtha

nem
nem

Lajtha

nem
nem
nem

Lajtha

nem
nem
igen
nem

-

30 000

3 000
100 000

100 000
6 000 000
100 000

július 1.
július
augusztus 20.

Köztisztviselők napja
Holocaust Áldozatainak
emlékünnepsége
Állami ünnep – Kitüntető címek
adományozása

szeptember

Szüreti napok

október 6.

november 12.

Aradi vértanúk emlékünnepsége
1956-os forradalom és szabadságharc
ünnepe
Kommunista diktatúra áldozatainak
emléknapja
Szociális munkások napja

november 27.

Véradók napja

november

Városi egészséghét

december
december
2016. év

Idősek karácsonya
Gyermekek karácsonya
Egyéb reprezentációs kiadások

október 23.
november 4.

nem
nem

100 000
-

nem
nem
nem

100 000
Gazdakör
30 000

nem

30 000

nem
nem

-

nem

Megye

nem
nem
nem

Eü Központ
300 000
150 000
300 000

100 000

Rendezvények kiadása mindösszesen

Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről az érintettek értesítése megtörtént.

212/2015.(XII.10)Kt. sz.
határozat
2016. évi rendezvénytervről
Jánoshalma Város Képviselő- testülete fedezetet biztosít az alábbi rendezvényekhez:
Idősek karácsonya 2015. évi rendezvényéhez: 300 000 Ft
Jánoshalmi Napok 2016. évi rendezvényéhez előleg: 460 000Ft.
Fedezet: Jánoshalmi Napok 2015. évi megmaradt kerete
Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről az érintettek értesítése megtörtént.

213/2015.(XII.10)Kt. sz.
határozat
Villamos energia adásvételi, mérlegkör-tagsági, valamint a naperőmű felügyeleti és
karbantartási szerződés hosszabbításáról vagy új szerződés kötéséről

7 443 000

Jánoshalma Város Önkormányzata a naperőmű tekintetében 2016. december 31-ig az E.ON
Energiakereskedelmi Kft-vel mellékelt szerződés alapján köt villamos energia adásvételi,
mérlegkör-tagsági szerződését.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A szerződés aláírásra került.

214/2015.(XII.10)Kt. sz.
határozat
Hunyadi u. 18. sz. alatti ingatlan bérleti szerződés hosszabbításáról
Jánoshalma Város Képviselő-testülete a MOVE Zrt. bérleti szerződését 2016. december 31-ig
változatlan feltételekkel meghosszabbítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A szerződés aláírásra került.

216/2015.(XII.10)Kt. sz.
határozat
Közfoglalkoztatási Kft. kérelméről és 2016. évi földterület igényéről
Jánoshalma város Képviselő-testülete fenntartja a Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Nonprofit
Kft-vel 2015. február 17-én megkötött szerződés alapján fennálló 7.000.000,- Ft összegű tagi
kölcsön követelését.
A kölcsön visszafizetésének új határidejét 2016 év november hó 30 napjában határozza meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról értesítse Király Sándor
ügyvezető urat.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A határozatról a Kft. értesült.

218/2015.(XII.10)Kt. sz.
határozat
Városi kamerarendszer meghibásodott elemeinek cseréjéről
Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25.000 Ft+áfa fedezetet biztosít a DELTA
SEC Kft. árajánlatában szereplő, a Szakiskola tetőzetén lévő antenna cseréjére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Fedezet: általános tartalék
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A munka megrendelésre került.

220/2015.(XII.10)Kt. sz.
határozat
Tűzoltóság létszámáról
Jánoshalma Város Képviselő-testülete az Önkormányzati Tűzoltóság létszámát 2016. január 1től 13 főben állapítja meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A határozatról a Tűzoltóság értesült.

177/2015.(X.22)Kt. sz.
határozat
Család- és gyermekjóléti szolgálat feladat-ellátásának felülvizsgálatáról
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a családsegítő- és gyermekjóléti
központot, mely ellátja a gyermekjóléti szolgálat feladatait is a Gyermeklánc Óvoda és
Egységes Óvoda- Bölcsőde részeként, szakmailag önálló intézményegységként kívánja
működtetni 2016. 01. 01 napjától.
Felkéri a Polgármestert, hogy a vonatkozó jogszabályok végrehajtásáról rendelkező
szabályozások megjelenését követően készítse elő a szükséges dokumentumokat a család- és
gyermekjóléti központ létrehozásához és terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2016. január 1.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről az érintettek értesítése megtörtént, a működési engedély kérelem 2015.11.28.
napján benyújtásra került az engedélyeztetési eljárás folyamatban van.

176/2015.(X.22)Kt. sz.
határozat
Család- és gyermekjóléti szolgálat feladat-ellátásának felülvizsgálatáról
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a családsegítés és a
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatra
kötött ellátási szerződést, megállapította, hogy a jelenlegi formában 2016. január 1. napjától
nem működhet tovább.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. január 1.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről az érintettek értesítése megtörtént, a működési engedély kérelem 2015.11.28.
napján benyújtásra került az engedélyeztetési eljárás folyamatban van.
Jánoshalma, 2016. január 7.
Czeller Zoltán sk.
polgármester

