Beszámoló
a lejárt határidejű határozatokról
Képviselő-testület 2019. április 25 - i ülésére
139/2018.(IX.27.)Kt. sz.
határozat
Önkormányzati közintézmények energia megtakarítási terveinek elkészíttetéséről
Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal épületére, a
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde Család- és Gyermekjóléti Központ Radnóti
u. 13. és Batthyány u. 14. sz. alatti épületeire valamint az Imre Zoltán Művelődési Központ és
Könyvtár Kossuth u. 3. sz. alatti épületére elkészítteti az ingatlanok energia-megtakarítási
terveit.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Az új árajánlatok megkérésre kerültek, még nem minden érintett küldte meg ajánlatát.
26/2019.(III.28.)Kt. sz.
határozat
Beszámoló a Kiskunhalas Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Kiskunhalas Hivatásos
Tűzoltóság 2018. évi munkájáról
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni a Kiskunhalas
Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2018. évi munkáját és
a melléklet szerinti beszámolóját elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Kiskunhalas KvK-t értesítse.
Határidő: 2019. április 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A határozat megküldésre került.
27/2019.(III.28.)Kt. sz.
határozat
Beszámoló a Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság munkájáról
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni a Jánoshalma Város
Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi munkáját és a melléklet szerinti beszámolóját
elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Tűzoltóságot értesítse.
Határidő: 2019. április 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A határozat megküldésre került.

28/2019.(III.28.)Kt. sz.
Beszámoló az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár munkájáról

határozat

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni az Imre Zoltán Művelődési
Központ és Könyvtár 2018. évi munkáját és a melléklet szerinti beszámolóját elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az igazgatót értesítse.
Határidő: 2019. április 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A beszámoló elfogadásáról az intézmény vezetője értesült.
29/2019.(III.28.)Kt. sz.
határozat
Lajtha László Nonprofit Kft. végelszámolásához kapcsolódó döntések elfogadásáról
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Lajtha László Nonprofit Kft.
Korrigált végelszámolási nyitómérlegét.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2019. április 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről az ügyvezető igazgató értesült.
30/2019.(III.28.)Kt. sz.
határozat
Lajtha László Nonprofit Kft. végelszámolásához kapcsolódó döntések elfogadásáról
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mit tulajdonos átveszi a Lajtha László
Nonprofit Kft. TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0699 számú megvalósított és fenntartási időszakban
lévő pályázatát.
Továbbá a pályázat megvalósítása során beszerzett 2db flipchart táblát térítésmentesen veszi
át az Önkormányzat.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2019. április 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről az érintettek és az ügyvezető igazgató értesült.
31/2019.(III.28.)Kt. sz.
határozat
Lajtha László Nonprofit Kft. végelszámolásához kapcsolódó döntések elfogadásáról
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lajtha László Nonprofit Kft. irat
anyagát a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Irattárában helyezi el, melyet az irattáros vesz át
tételes átadás-átvételi lista alapján, az alpolgármester jóváhagyásával.
Az iratőrzés helye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1. Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal irattár.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2019. április 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről az érintettek és az ügyvezető igazgató értesült.

32/2019.(III.28.)Kt. sz.
Pelikán Kft. ellátási szerződéséről

határozat

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, jóváhagyja az Önkormányzat és a
Pelikán Szociális és Egészségügyi Nonprofit Kft. között létrejött 2019. évi ellátási szerződést,
mely egyben a közhasznú megállapodás is a melléklet szerint.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2019. április 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről az érintettek és az ügyvezető igazgató értesült, a megállapodás aláírása
megtörtént a Felek részéről.
33/2019.(III.28.)Kt. sz.
Pelikán Kft. ellátási szerződéséről

határozat

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, jóváhagyja, hogy a Pelikán Szociális és
Egészségügyi Nonprofit Kft-nél a garzonlakások belépési hozzájárulása a 2019. március 31.
napjáig megkötött megállapodások esetében az abban foglaltak szerint érvényben
maradjanak. 2019. április 1. napjától megkötött új megállapodásokra az Önkormányzat által
meghatározott belépési díj összege 150 000 Ft/fő.
2019. április 1. napjától a garzonlakásokban csak kétágyas elhelyezést biztosíthat a Pelikán Kft.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2019. április 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről az ügyvezető igazgató értesült.

34/2019.(III.28.)Kt. sz.
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal való ellátási szerződés megkötéséről

határozat

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költséghatékony működtetés
érdekében a szociális alapellátásokat: a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak
nappali intézményi ellátása, hajléktalan személyek nappali ellátása, a szakosított ellátási
feladatokat: éjjeli menedékhely és idősek otthona szolgáltatásokat a lehető leghamarabbi, de
legkésőbb 2019. június 1. napjával átadja a Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére,
valamint jóváhagyja az ellátások biztosítása és finanszírozása érdekében a tárgyban kötendő
megállapodást, a melléklet szerint
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, értesítse a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesületet a döntésről, felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására, és a feladatok
átadás-átvételére.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: értelem szerűen
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről az érintettek értesültek, a megállapodás aláírása megtörtént a Felek részéről.

35/2019.(III.28.)Kt. sz.
határozat
Jánoshalma Városi Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatának jóváhagyásáról
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Közbeszerzési Szabályzatot
a melléklet szerint.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: értelem szerűen
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről az érintettek értesültek.
36/2019.(III.28.)Kt. sz.
határozat
Rendezvényszerv, EFOP-1.5.3.-16-2017-00082 projekt közbeszerzési eljárás megindításáról
Jánoshalma Város Képviselő – Testülete határozatával dönt arról, hogy az:
1./ az EFOP-1.5.3-16-2017-00082 kódszámú, Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben című projekt keretében Rendezvényszerv, EFOP-1.5.3.-16-2017-00082 projekt
tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Kbt. 112.§ (1) bekezdés a) pontja
szerinti közbeszerzési eljárást indít,
2./ jóváhagyja a mellékelt ajánlattételi felhívást,
3./ felhatalmazza Czeller Zoltán polgármestert a közbeszerzési eljárás megindítására, a
közbeszerzési eljárás során szükséges nyilatkozatok és intézkedések megtételére.
Felelős: Czeller Zoltán
Határidő: azonnal
A döntésről az érintettek értesültek.
37/2019.(III.28.)Kt. sz.
határozat
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Jánoshalma Városi Önkormányzat
2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervét jelen határozat melléklete szerint elfogadta.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről az érintettek értesültek.
38/2019.(III.28.)Kt. sz.
Egészségügy veszélyes hulladékának megsemmisítéséről

határozat

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Központi Háziorvosi Ügyelet és a
Védőnői Szolgálat veszélyes hulladékának megsemmisítésére az Agrego Halas
Környezetvédelmi és Tanácsadó Kft. 6400 Kiskunhalas, Kötönyi út 15. szerződést köt az
ajánlatában szereplő díjtételekkel.
Fedezet: 2019. évi Háziorvosi Ügyelet és Vádnői Szolgálat költségvetése

Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2019. április 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről az érintettek értesültek, a megállapodás aláírása megtörtént a Felek részéről.
39/2019.(III.28.)Kt. sz.
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár működéséről

határozat

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a
18/2018.(I.25.)Kt.sz. döntését, valamint annak a módosításáról szóló 68/2018.(IV.26.)Kt. sz.
határozatot.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2019. április 1.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről az érintettek értesültek.
40/2019.(III.28.)Kt. sz.
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár működéséről

határozat

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el az Imre
Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár használatát:
Térítésmentes használat
1. Jánoshalmán bejegyzett, hivatalosan működő, oktatási, közcélú, nonprofit, civil
szervezetek részére - belépődíj nélküli rendezvény szervezése és azok próbáinak
esetén – térítésmentesen biztosítja.
2. A térítésmentes igénybevételi lehetőséggel rendelkező csoportok körét és az ingyenes
használat időkeretét, gyakoriságát a Képviselő-testület az épület használatának
gyakorlatból kiindulva az alábbiak szerint állapítja meg:
A közösségi színteret ingyenesen használó csoportok felsorolása és a használat időkerete:
Csoport neve

alkalom

óra

létszám

Pávakör

heti 1 alk.

3 óra/ alk.

10 fő

Új Pávakör

heti 1 alk.

3 ór/alk.

15 fő

Mezei Csokor

heti 1 alk.

3 óra/ alk.

16 fő

Galambász egyesület

havi 1 alk.

3 óra/alk.

40 fő

Jánoshalmi Mithras Pedagógus Énekkar

heti 1 alk.

2 óra/alk.

30 fő

Díszítőművész szakkör

heti 1 alk.

2 óra/alk.

15 fő

Pöndölösök citerazenekar

heti 1 alk.

3 óra/alk.

6-10 fő

Nyugdíjas Pedagógus Klub

havi 1 alk.

3 óra/alk.

12 fő

Mozgáskorlátozottak Jánoshalmi Egyesülete

évi 4 alk.

2 óra/alk.

60 fő

Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület

évi 4 alk.

3 óra/alk.

100 fő

Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület

évi 2-3 alk.

5 óra/alk.

120 fő

Erdélyi Hagyományokért Egyesület

évi 4 alk.

3 óra/alk.

15 fő

Honvédség és Társadalom Baráti Köre

heti 1 alk.

2 óra/alk.

30 fő

Jánoshalma és Vidéke Méhész Egyesület

havi 1 alk.

2 óra/alk.

45 fő

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Jánoshalmi Csoportja

évi 3 alk.

2 óra/alk.

Karitatív szervezetek

igény szerint 8 óra/alk.

50 fő

1-20 fő

Oktatási intézmények a diákok részére tartott igény szerint 8 óra/alk.
rendezvényeik során

20-200 fő

Önkormányzat intézményei, gazdasági
társaságai

igény szerint 8 óra/alk

20-200 fő

Lakosság széles körét érintő ingyenes
közérdekű tájékoztatók

igény szerint 8 óra/alk

20-200 fő

Lakosság széles körét érintő önkormányzati
intézmények, önkormányzati tulajdonrésszel
bíró gazdasági társaságok szervezésében
megvalósuló rendezvények

igény szerint 8 óra/alk

20-200 fő

A későbbiekben beérkező új igények esetén az Önkormányzat Képviselő-testületének
határozatát követően van lehetőség a térítésmentes használatra.
2019. 04. 01. évtől terembérleti díjai
Színházterem (max. 240 fő):
Konferenciák, előadások
5 000 Ft/óra
Bálok, lakodalmak
Konyhahasználat nélkül
40 000 Ft/alkalom
Konyhahasználat személyzettel (2-3fő)
40 000 Ft/alkalom
Konyhahasználat személyzet nélkül
18 500 Ft/alkalom
Konferencia terem (max. 30 fő)
Konferenciák, előadások, termékbemutatók 2 500 Ft/óra
Konyhahasználattal személyzet nélkül
7 500 Ft/óra
Földszinti foglalkoztató (max. 20 fő)
Előadások, tanfolyamok
1 500 Ft/óra
Egyéni díjazás
Nem lehet kevesebb az egységnyi terembérleti összegektől

A Jánoshalmán bejegyzett nyugdíjas klubok az ingyeneses használaton kívül a fenti árakból 50
%-os kedvezményben részesülnek.
Egyéb közművelődési és könyvtári közhasznú tevékenységeinek díjai
Könyvtári beiratkozási díj:
1000 Ft
Tánciskolai beiratkozási díj:
10 000 Ft
Tánciskolai belépő:
eseti díj
Tánciskolai össztánc belépő:
700 Ft
Gyermekszínházi belépő:
eseti díj
Felnőtt színházi belépő:
eseti díj
Zenei rendezvény belépő díja:
eseti díj
Nyomtatás:
Fekete-fehér
30 Ft / oldal
Színes
150 Ft / oldal
Számítógép használat:
200 Ft/ óra
Spirálozás:
400 Ft/db
Laminálás:
100 Ft / oldal
Szkennelés:
50 Ft / oldal
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2019. április 4.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről az érintettek értesültek.
41/2019.(III.28.)Kt. sz.
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár működéséről

határozat

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el az Imre
Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár valamint a felügyelete alatt álló telephelyek nyitva
tartását 2019. április 4. napjától:
Könyvtári nyitva tartás:
Hétfő:
zárva
Kedd - Péntek:
11.00 – 17.00 óra
Szombat:
8.00 – 12.00 óra
Vasárnap:
zárva
Művelődési Központ nyitva tartás:
Hétfő - Csütörtök:
11.00 – 19.00 óra
Péntek:
9.00 – 17.00 óra
Szombat:
8.00 – 16.00 óra
Vasárnap:
zárva
A művelődési célú nyitvatartási idő a rendezvények esetén azok időtartamához igazodik.
Büfé nyitva tartása:
A büfé nyitvatartási ideje rendezvények esetén azok időtartamához igazodik.
Zsinagóga és Helytörténeti Gyűjtemény
A Művelődési Központ nyitvatartási idejében, igény szerinti, előzetes időpont egyeztetés
alapján.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2019. április 4.
A döntésről az érintettek értesültek.

42/2019.(III.28.)Kt. sz.
Népkonyhai étkeztetés ellátásáról

határozat

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben hozzájárul a népkonyha
létesítéséhez a városban, azonban kéri, hogy az alábbiak írásban, a szükséges alátámasztó
dokumentumok becsatolásával kerüljenek az áprilisi Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre:
- Bács-Kiskun Megyére és Jánoshalma településre vonatkozó népkonyhára vonatkozó
engedély,
- az ételkiadó hely rendelkezzen HACCP-nek megfelelő tanúsítvánnyal,
- pontosan kerüljön megjelölésre, hogy a népkonyhai ételosztás mettől meddig terjedő
időszakra biztosítják, valamint naponta mettől meddig tart,
- hulladékkezelési elképzelések,
- közterület rendben tartási elképzelések, annak felelőse,
- reklamáció esetén a népkonyhai étkeztetés felelős személye.
Az áprilisi Testületi ülésre kéri a Képviselő-testület a fentiek beterjesztését.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2019. április 25.

Felelős: Czeller Zoltán polgármester
A döntésről az érintettek értesültek.
46/2019.(III.28.)Kt. sz.
Behajthatatlan hagyatéki teher elengedéséről (Rózsa Kálmánné)

határozat

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete néhai Rózsa Kálmánné hagyatéka során
keletkezett tartozásaira - köztemetés: 115.245Ft, és a szociális intézményi térítési díj
különbözet: 707.100Ft - nem tart igényt, mivel a követelések behajthatatlanok.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2019. március 31.
A döntésről az érintettek értesültek.
47/2019.(III.28.)Kt. sz.
Behajthatatlan hagyatéki teher elengedéséről (Tanító András)

határozat

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete néhai Tanító András esetében
hagyatéka során keletkezett tartozásaira - köztemetés: 115.245Ft - nem tart igényt, mivel a
követelés behajthatatlan.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2019. március 31.
A döntésről az érintettek értesültek.
Jánoshalma, 2019. április 18.
Czeller Zoltán sk.
polgármester

